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Обща информация

1.1 Възложител
Община Мездра
1.2 Място на изпълнение
Област Враца, Община Мездра
1.3 Предистория
Настоящата техническа спецификация е част от обществена поръчка за реализация на
проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, за
изпълнението на който Община Мездра е подписала Договор за безвъзмездна финансова
помощ (ДБФП) № DIR-51011116-C038/17.08.2012 г., с Министерство на околната среда и
водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) – Дирекция
„Кохезионна политика за околна среда”. Проектът се финансира от Оперативна програма
„Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС), Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура с референтен No:
BG161PO005/10/1.11/02/16: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Изпълнението на всички дейности в спецификацията следва да бъде изцяло съобразено с
изискванията на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., както и с всички
свързани с програмата нормативни актове и указания1. Изпълнителят е длъжен да следи
измененията в нормативните документи, свързани с Оперативна програма „Околна среда”
2007-2013, които имат отношение към изпълнението на поръчката.
Мерките за информация и публичност са предвидени в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли 2006 г. за
основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999 и Регламент (ЕО)
№ 1828/2006 за изпълнение на Регламенти (ЕО) № 1083/2006 и 1080/2006.
Мерките за информация и публичност имат за цел:
 Да повишат обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта
предоставено по ОПОС.
 Да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз
съвместно с държавите-членки при финансирането на проекти в областта на околната среда и
водите.
 Да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на Европейските фондове и
изпълнението на финансираните проекти.

1

Основните документи по ОП „Околна среда” 2007-2013 могат да бъдат намерени на интернет адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/files
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите

Община Мездра
3

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

2.

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Предмет на поръчката:
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Решения за
по-добър живот

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”.
При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за
осигуряване на информация и публичност Изпълнителят следва стриктно да съблюдава
изискванията на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., публикувани и периодично
актуализирани на сайта на Управляващия орган на ОПОС2 (Приложение 1 към
настоящата техническа спецификация), включително относно съдържанието и графичните
спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС, както и Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията относно реда и
начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие.
Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма
„Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС са неразделна част от настоящата Техническа
спецификация (Приложение 1).
3. Описание на поръчката
3.1. Основни дейности за реализиране на мерки за информация и публичност на
проекта
3.1.1. Организиране на публични събития – пресконференции (3 бр.)
Дейността включва организирането на 3 (три) пресконференции при стартиране и
приключване на проекта, както и при официалното откриване на обекта (обектите) на
интервенция. Пресконференциите трябва да бъдат анонсирани чрез разпространение на
прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на рекламноинформационно каре в регионална или национална печатна медия. Прессъобщението
трябва да отговаря на изискванията относно съдържание и графично оформление на
Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма
„Околна среда” 2007-2013 г
В рамките на всяка една от двете пресконференции изпълнителят следва да достави
напитки (вода и кафе) за 30 души. Пресконференциите ще се организират в зала,
предоставена от Община Мездра, в сградата на общината.

2

Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда” 2007-2013, могат да
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В рамките на провеждането на пресконференцията за стартиране на проекта, Изпълнителят
следва да изготви дизайна (с включена предпечатна подготовка), да изработи и достави
транспарант с размер 4 х 2м, винил, стойки, с изобразени:
Флагът на Европейския съюз;
Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд;
Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. ;
Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;
Наименованието на проекта и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, по
който са финансирани (ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”)
Дизайнът на транспаранта подлежи на съгласуване от Възложителя преди изработка.
3.1.2. Поставяне на билбордове
Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира 4 броя билборда, както следва:
1 бр. - на площадката за строителство на ПСОВ – Мездра;
1 бр. за обект изграждане на канализацията на кв. „Лещака”;
1 бр. за обект изграждане на канализация в района до р. Боденска бара;
1 бр. за обект реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в централна градска част.
Билбордовете трябва да бъдат монтирани на строителните площадки преди започване на
строителството и преди провеждането на „Първа копка”. Те ще отбелязват приноса на
Европейския съюз и на държавния бюджет, като включват изискваната текстова и визуална
информация, съгласно цитираните по-горе регламенти и Насоките за информация и
публичност по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Върху билбордовете задължително трябва да бъде изобразено следното:
Наименованието на проекта и номера на ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”;
Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, „Европейския фонд за регионално
развитие” и „Кохезионен фонд”;
Лого на ОПОС и слогана „Решения за по-добър живот”;
Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;
Герба на Община Мездра;
Общата стойност на проекта, представена в български лева;
Размерът на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени
в български лева;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
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Начална и крайна дата на изпълнение на проекта.
Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с
посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС
Логото на ЕФРР, НСРР и ОПОС могат да бъдат намерени на интернет сайта на ОПОС
http://ope.moew.government.bg/bg/logos. Гербът на Община Мездра ще бъде предоставен на
Изпълнителя от Възложителя, в подходящ за отпечатване формат.
Дизайнът и съдържанието на билборда следва да бъде представен на Възложителя за
съгласуване с Междинното звено на ОПОС.
Билбордовете следва да бъдат изработени от подходящи материали – винилово платно с
метална рамка с неизтриваеми надписи, така че да издържат на атмосферните условия при
поставяне на открито, като запазят първоначалния си вид в продължение на минимум 30
месеца след поставянето им.
Размерът следва да бъде не по-малък от 3 м х 4 м., с бетонов фундамент.
3.1.3. Организиране на две официални церемонии - „Първа копка” при
стартиране на проекта и официално откриване на обектите
В рамките на тази дейност се предвиждат две церемонии:
церемония „Първа копка”;
церемония за официално откриване на обекта
Събитието „Първа копка” ще се проведе непосредствено преди започването на строителните
дейности, като на него ще бъдат поканени представители на МОСВ, на МС, на медиите и пр.
Церемонията за официалното откриване на обектите ще се проведе след приключването на
строителните дейности, като на него ще бъдат поканени представители на МОСВ, на МС, на
медиите и пр.
Изпълнителят следва да предвиди за събитията мини коктейл, с напитки (шампанско, вода и
леки хапки), църковна служба, прес-материали, покани, прес офис, и да осигури съответния
събитиен мениджмънт за 40 души. Подготовката и организацията на церемониите трябва да
се извършва координирано с Възложителя и Управляващия орган / Междинното звено на
ОПОС.
И двете събития трябва да бъдат предшествани от следните дейности:
-

Съставяне на списък с официални гости, който ще бъде съгласуван с Възложителя;

-

Подготовка и изпращане на покани за официални гости;

-

Подготовка на прес-материали;

-

Изготвяне на сценарий и цялостна организация и логистика;

-

Кетъринг (леки хапки, шампанско и безалкохолни напитки).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Предмет на поръчката:
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Решения за
по-добър живот

3.1.4. Информационни табели – 4 броя
Изпълнителят следва да изработи и достави и 4 (четири) броя информационни табели,
предоставящи основна информация по проекта съгласно Насоките за информация и
публичност по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
3.1.5. Постоянни обяснителни табели – (4 броя)
Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на местата на изпълнените СМР
(указани от Възложителя) 4 (четири) броя постоянни табели. Те ще бъдат монтирани след
приключването на проекта на видно място, както следва:
в близост до входа на ПСОВ – гр. Мездра;
в районите на града, където са изпълнени инвестиционни мерки за доизграждане и
рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа.
Табелите ще отбелязват приноса на Европейския съюз и на държавния бюджет за проекта,
като ще съдържат текстовата и визуална информация, изисквани съгласно регламентите и
Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани от Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Монтажът на табелите трябва да се осъществи до една седмица след демонтиране на
билбордовете.
Дизайнът на табелата ще бъде съгласуван с МЗ на ОПОС.
Постоянните обяснителни табели следва да съдържат същата информация, както
билбордовете по т. 3.1.2, които да съдържат:
Наименованието на проекта и номера на ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”;
Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, „Европейския фонд за регионално
развитие” и „Кохезионен фонд”;
Лого на ОПОС и слогана „Решения за по-добър живот”;
Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;
Герба на Община Мездра;
Общата стойност на проекта, представена в български лева;
Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени
в български лева;
Начална и крайна дата на изпълнение на проекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Предмет на поръчката:
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Решения за
по-добър живот

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с
посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС. Дизайнът и
съдържанието на табелите подлежи на предварително съгласуване от Възложителя и от
Междинното звено на ОПОС преди изработка и монтаж.
Информационните табели следва да бъдат изработени от подходящи материали – ламарина
/ еталбонд с дебелина минимум 5 мм. с неизтриваеми надписи и защитно покритие, нанесено
чрез прахово боядисване, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на
открито, като запазят първоначалния си вид в продължение на минимум 5 години след
поставянето им. Минималният допустим размер на табелите е 2 х 2 м., 4+0 цвята.
3.1.6. Отпечатване и разпространение на информационни материали
(брошури) за проекта и популяризиране на дейностите по пречистване
на отпадъчните води – 200 броя
Изпълнителят следва да извърши дизайна, предпечатната подготовка и отпечатването на
200 (двеста) броя информационни брошури, които следва да съдържат на корицата:
Флагът на Европейския съюз;
Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд;
Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. ;
Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;
Наименованието на проекта и номера на договора за безвъзмездна финансова
помощ, по който са финансирани (ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”)
Изречението: “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет
на Република България”
Интернет сайта на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. –
www.ope.moew.government.bg
Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с
посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС. Брошурите следва да
бъдат изработени във формат А4, пълноцветен печат, двустранно, сгънати на три, на
гланцирана хартия, минимум 200 гр/кв.м. Изпълнителят е задължен да направи снимки на
изградените по проекта обекти в подходящ за отпечатване формат.
Останалата част от съдържанието на брошурата, включваща информация за целите на
проекта, неговите дейности и резултати ще бъде предоставена от Възложителя на
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите

Община Мездра
8

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"
Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Предмет на поръчката:
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд
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Изпълнителя в срок от 10 дни преди отпечатване на брошурата. Дизайнът и съдържанието
на брошурата подлежат на одобрение от Възложителя преди отпечатване.
3.1.7.

Информационни стикери - 300 броя

Информационните стикери ще бъдат поставени на машините и оборудването, доставени в
рамките на проекта.
Размер 20x20 см, PVC бяло, гланц, 4+0.
На стикерите задължително трябва да бъде изобразено следното:
Флагът на Европейския съюз и надписа „Европейски съюз”;
Текстовете „Кохезионен фонд” и „Европейския фонд за регионално развитие”;
Логото на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и слогана „Решения за подобър живот”
Номера и наименованието на договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда” 2007-2013 г. (Проект № DIR-51011116-74-158 г. „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, по ДБФП № DIR-51011116C038/17.08.2012 г.).
3.1.8. Допълнителни рекламни материали:
№
1

Информационни
и материали
Публикации в
медиите

Брой
5

Спецификация
Дейността включва публикуване на 5 (пет) броя платени публикации
в печатните медии. Публикациите имат за цел популяризиране на
резултатите от проекта, като 2 (една) от тях следва да бъдат при
провеждане на церемония „първа копка” и официалното откриване
на обекта, а останалите три публикации по време на изпълнението
на проекта. Те ще информират обществеността за напредъка на
дейностите по проекта. Всички печатни публикации (информационни
карета) следва да съдържат минимум следната информация:
-

Флагът на Европейския съюз и надписа „Европейски съюз”;

-

Текстовете „Кохезионен
регионално развитие”;

-

Логото на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и
слогана „Решения за по-добър живот”

-

Номера и наименованието на договора за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда”
2007-2013 г. (Проект № DIR-51011116-74-158г. „Доизграждане
на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, по
ДБФП DIR-51011116-C038/17.08.2012 г.);

фонд”

и

„Европейския

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите

фонд

за

Община Мездра
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Решения за
по-добър живот

-

бюджет на проекта

-

период на изпълнение на проекта

-

други данни, одобрени от Възложителя преди отпечатване.

Текстовете и съдържанието на публикациите и излъчванията
подлежат на предварително одобрение от Възложителя.
2

Излъчвания в
електронните
медии

2

Дейността включва организиране на 2 (два) броя излъчвания в
електронните медии, съответно при събитията „първа копка” и
откриване на обектите. Излъчванията в електронните медии ще
имат за цел информиране на широката общественост за
стартирането на проекта и популяризиране на резултатите от него.
Излъчванията
Възложителя.

3

Покани, папки,
блок листа

500

подлежат

на

предварително

одобрение

от

Дейността включва дизайн, отпечатване, предпечатна подготовка и
доставка на 500 бр. покани, папки и блок листа. Материалите следва
да съдържат минимум следното:
Флагът на Европейския съюз;
Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на
Кохезионния фонд;
Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 20072013 г. ;
Логото на „Национална стратегическа референтна рамка
2007-2013 г.”;
Наименованието на проекта и номера на договора за
безвъзмездна финансова помощ, по който са финансирани
(ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”)
Изречението: “Проектът се финансира от Европейския
фонд за регионално развитие, от Кохезионния фонд на
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република
България”
Дизайнът и съдържанието на материалите подлежат на одобрение
от Възложителя преди отпечатване.

4

Химикалки

500

5

Флаш памет

200

- пластмасови, 1+0;
- върху химикалките следва да са изобразени флага на ЕС,
надписа „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПОС,
наименованието и номера на проекта.
2GB, с изобразени флаг на ЕС, логото и слогана на ОПОС,

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Предмет на поръчката:
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Банери и рекламни 4
пана

Решения за
по-добър живот

Дейността включва дизайн, отпечатване, предпечатна подготовка и
доставка на 1 бр. банер и 3 бр. рекламни пана. Материалите следва
да съдържат минимум следното:
Флагът на Европейския съюз;
Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на
Кохезионния фонд;
Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 20072013 г. ;
Логото на „Национална стратегическа референтна рамка
2007-2013 г.”;
Наименованието на проекта и номера на договора за
безвъзмездна финансова помощ, по който са финансирани
(ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 г. „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”)
Изречението: “Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и
от държавния бюджет на Република България”
Дизайнът и съдържанието на материалите подлежат на одобрение
от Възложителя преди отпечатване.

Дизайнът и съдържанието на всички информационни и промоционални материали
подлежи на одобрение от Възложителя преди отпечатване.
Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с
посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС .
4.3. Изисквания по отношение на предмета на поръчката:
4.3.1. Да бъде съобразена с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в
Регламент 1828/2006 г. на Комисията и Приложение 1 към него;
4.3.2. Да бъде съобразена с Насоките за осъществяване на мерките за информация и
публичност от бенефициентите, публикувани от Управляващия орган на ОПОС;
4. Очаквани резултати
4.1. Организирани публични събития - пресконференции (3 бр.);
4.2. Монтирани 4 бр. билборда, както следва:
1 бр. - на площадката за строителство на ПСОВ – Мездра;
1 бр. за обект изграждане на канализацията на кв. „Лещака”;
1 бр. за обект изграждане на канализация в в района до р. Боденска бара;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите

Община Мездра
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Решения за
по-добър живот

1 бр. за обект реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в централна градска
част.
4.3. Организирана на официална церемония за „Първа копка” при стартирането на
проекта;
4.4. Изработени, доставени и монтирани информационни табели (4 бр);
4.5. Изработени, доставени и монтирани постоянни обяснителни табели – (4 бр);
4.6. Организирана официална церемония за откриване на обектите;
4.7. Отпечатани и разпространени на информационни материали (брошури) за
проекта и популяризиране на дейностите по пречистване на отпадъчни води (200
бр.);
4.8. Информационни стикери – 300 бр.;
4.9. Допълнителни рекламни материали:
5 публикации в медиите;
2 излъчвания в електронните медии;
500бр. покани, папки, блок-листа;
Промоционални материали:
500 бр. химикалки;
200 бр. флаш памети (USB);
4 банери и рекламни пана.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
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обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
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5. Срокове за изпълнение
Общият срок за изпълнение на услугата е до края на ДБФП № DIR-51011116С038/17.08.2012.
Индикативният график за изпълнение на дейностите в настоящата Техническа спецификация
е както следва:
Индикативен период
на изпълнение3

Дейности
Дейност 3.1.1. Организиране на публични
събития – пресконференции
- пресконференция за стартиране на проекта
(включително изработка и доставка на
транспарант)
- пресконференция
при
официално
откриване на обекта (обектите)
- пресконференция за приключване на
проекта
Дейност 3.1.2. Поставяне на билбордове
(изработка, доставка и монтаж) – 4 броя
Дейност 3.1.3. Организиране на две официални
церемонии
- церемония „Първа копка”
- церемония за официално откриване на
обекта
Дейност
3.1.4.
Информационни
табели
(изработка, доставка и монтаж) – 4 броя
Дейност
3.1.5.
Постоянни
обяснителни
(изработка, доставка и монтаж) – 4 броя
Дейност 3.1.6. Отпечатване и разпространение
на информационни материали (брошури) за
проекта и популяризиране на дейностите по
пречистване на отпадъчните води – 200 броя
Дейност 3.1.7. Информационни стикери – 300
броя
Дейност
3.1.8.
Допълнителни
рекламни
материали
- Публикации в медиите – 5 броя
- Излъчвания в електронните медии - 2 броя
3

Максимален срок за
изпълнение след
получаване на
Възлагателно писмо
от Възложителя

-

-

Месец 1

10 дни

Месец 21

10 дни

Месец 21

10 дни

Месец 4

25 дни

Месец 4
Месец 21

15 дни
15 дни

Месец 2

15 дни

Месец 22

15 дни

Месец 3

20 дни

Месец 20

10 дни

-

-

През целия период
Месец 6 и 12

5 дни
10 дни

Считано от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
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Покани, папки, блок листа – 500 броя
Химикалки – 500 броя
Флаш памет – 200 броя
Банери и рекламни пана – 4 броя

Месец 1
Месец 1
Месец 21
Месец 1 и месец 12

Решения за
по-добър живот

10 дни
10 дни
10 дни
10 дни

Сроковете за изпълнение на дейностите са индикативни. Стартирането и изпълнението на
всяка дейност се извършва след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
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ДО
Г-Н ИВАН АСПАРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ОФЕРТА
ОТ
...................................................
(наименование на фирмата)

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................
Адрес: ..........................................
Тел.: ..........................................
Факс: ....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,
Във връзка с публикуваната публична покана, Ви отправяме нашата оферта за изпъленение
на предметна на обявената от Вас обществена поръчка: „Мерки по информация и
публичност по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВМездра” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

1. Техническо предложение
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката, в съответствие с Техническите
спецификации – неразделна част от Публичната покана, при спазване на всички изисквания
на нормативната уредба в Република България и изискванията на Оперативна програма
„Околна среда” 2007 – 2013 г.
Приемаме да извършваме одит в целия период на изпълнение на проекта.
2. Ценово предложение
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За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени:
№

Позиция

Бр.

1.

Организиране
на
пресконференции

публични

събития

–

Обща
цена,
без ДДС

3

2.
3..

Поставяне на билбордове

4.

Информационни табели

4

5.

Постоянни обяснителни табели

4

6.

Отпечатване и разпространение на информационни 200
материали (брошури) за проекта и популяризиране
на дейностите по пречистване на отпадъчните води

7.

Информационни стикери

Организиране на две официални церемонии - „Първа
копка” при стартиране на проекта и официално
откриване на обектите

Ед.
цена,
без
ДДС

4
2

300

Допълнителни рекламни материали
8.

Публикации в медиите

5

9.

Излъчвания в електронните медии

2

10.

Покани, папки, блок листа

500

11.

Химикалки

500

12.

Флаш памети

200

13.

Банери и рекламни пана

4
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Общо, без ДДС
ДДС
Общо, с включен ДДС
Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.
Приложение: Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП
С уважение,

Дата. .........

...........................................
(подпис и печат)
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ОБРАЗЕЦ № 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. „а - д” и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП
Подписаният………………………….……………………………..…………....................................
(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)

адрес:
гр.
…………………………………..община
………………………,............................
…………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …….............................

ул.

в качеството си на ……….……….………………....………….………………...............................
(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите,
друго)

на ………………………………………………………………………………………….........................
(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам строителна или търговска дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения,
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
3. Не съм осъждан/реабилитиран съм за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на
1
държавата, в която съм установен.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

1

Точка 3 се попълва от участници – чуждестранни лица.
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Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР: ...........................

2

2

Дата:................................................

І. Декларацията се попълва, както следва:
1. От участник – физическо лице.
2. По отношение на лицата, установени в Република България:

От прокуристите на участника – ако има такива.
 При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса
на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.

При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.

При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и
управителя.

При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.
 При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и
лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения
договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.
 При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.
 Във всички останали случаи – от представляващите участника.
3. По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България - от представляващите
участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на
обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

ОБРАЗЕЦ № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП
Подписаният………………………….……………………………..…………............................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………............
(данни по документ за самоличност)

адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................
…………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...

ул.

В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................
(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на
директорите, друго)

на ………………………………………………………………………………………….........................
(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните
закони и подзаконови актове.
2. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност,
съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и
подзаконови актове.
4. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда, съгласно
националните закони и подзаконови актове
5. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си, съгласно националните
закони и подзаконови актове.
6. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към община
по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно
законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България, представлявано от
Община Мездра
Министерството на околната среда и водите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

орган/представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата и
към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се
зачертава).
8. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
3
данни.

ДЕКЛАРАТОР: ...........................

Дата:............

(подпис, печат)

3

1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние
на участника/посоченото в ТР.
2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от
членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България, представлявано от
Община Мездра
Министерството на околната среда и водите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Подписаният………………………….……………………………..…………............................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………............
(данни по документ за самоличност)

адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................
…………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...

ул.

В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................
(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на
директорите, друго)

на…………………………………………………………………………………………..........................
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ЗОП с кмета на Община Мездра или с други
4
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
4

І. По отношение на лицата, установени на територията на Република България, декларацията се попълва,
както следва:
1. От участник – физическо лице.
2. От прокуристите на участника – ако има такива.
3. При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при
липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.
4. При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.
5. При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала
и управителя.
6. При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.
7. При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството
и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения
договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.
8. При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.
9. Във всички останали случаи – от представляващите участника.
ІІ. По отношение на чуждестранните лица декларацията се попълва от представляващите участника и от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България, представлявано от
Община Мездра
Министерството на околната среда и водите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:…………………

Дата: ……………............

ІІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І и ІІ, по отношение на подизпълнителите и всеки от
членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.
3. Служителите на ръководна длъжност на Възложителя са посочени в сайта на Община Мездра.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България, представлявано от
Община Мездра
Министерството на околната среда и водите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”
Проект

ДОГОВОР
№ DIR-51011116-C038-Uза изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Мерки по информация и публичност по проект „Доизграждане
на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ-Мездра” по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

между
Община Мездра
и
[наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]

Дата []

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
официалното становище на Европейския съюз и
2007-2013
правителството на Република България, представлявано от
Община Мездра
Министерството на околната среда и водите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"
Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Днес, [дата], в гр. Мездра, на основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществени
поръчки, в резултат на публикувана в портала на обществените поръчки публична
покана и във връзка с представена оферта , между
ОБЩИНА МЕЗДРА, със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. Христо Ботев
27 ЕИК 000193371, представлявана от Иван Аспарухов - Кмет на общината и Вилма
Йорданова– главен счетоводител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
„[Наименование на фирмата на изпълнителя]” [правноорганизационна форма],
ЕИК: [], седалище и адрес на управление [], представлявано от [трите имена на
представляващия или изрично упълномощено лице] - [длъжност], наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и
“Страната”, а заедно – “Страните”,
се сключи настоящият Договор за следното:
Предмет на договора
Чл.1. (1) Предмет на настоящия договор е изпълнението на мерки за информация и
публичност по проект Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВМездра” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, определени в
Техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор, както следва:
1. Организиране на публични събития – пресконференции – 3 броя
2. Поставяне на билбордове – 4 бр.
3. Организиране на две официални церемонии - „Първа копка” при стартиране на
проекта и официално откриване на обектите - 2 бр.
4. Доставка на информационни табели – 4 броя
5. Доставка на постоянни обяснителни табели - 4 броя
6. Отпечатване и разпространение на информационни материали (брошури) за
проекта и популяризиране на дейностите по пречистване на отпадъчните води –
200 бр.
7. Доставка на информационни стикери – 300 бр.
8. Публикации в медиите – 5 бр.
9. Излъчвания в електронните медии – 2 бр.
10. Доставка на покани, папки, блок листа – 500 р.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност
НАЦИОНАЛНА за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
СТРАТЕГИЧЕСКА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
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11. Доставка на химикалки – 500 бр.
12. Доставка на флаш памети – 200 бр.
13. Доставка и монтаж на банери и рекламни пана – 4 бр.
(2) Изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията си съгласно клаузите на
настоящия договор, Техническите спецификации и Насоките Насоките за информация
и публичност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., налични
на интернет-адрес:
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info
-Publ_2011.pdf
Срок на договора
Чл. 2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок
на действие до края на ДБФП №DIR-51011116-C038 .
(2) Срокът за изпълнение на отделните дейностите по настоящия договор е:
Максимален срок за
изпълнение след
Дейности
получаване на
Възлагателно писмо от
Възложителя
пресконференция за стартиране на проекта 10 дни
(включително
изработка
и
доставка
на
транспарант)
пресконференция при официално откриване на 10 дни
обекта (обектите)
пресконференция за приключване на проекта
10 дни
Поставяне на билбордове (изработка, доставка и 25 дни
монтаж) – 4 броя
Организиране на две официални церемонии
- церемония „Първа копка”
15 дни
- церемония за официално откриване на обекта 15 дни
Информационни табели (изработка, доставка и 15 дни
монтаж) – 4 броя
Постоянни обяснителни (изработка, доставка и 15 дни
монтаж) – 4 броя
Отпечатване
и
разпространение
на 20 дни
информационни материали (брошури) за проекта и
популяризиране на дейностите по пречистване на
отпадъчните води – 200 броя
Информационни стикери – 300 броя
10 дни
Допълнителни рекламни материали
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Публикации в медиите – 5 броя
Излъчвания в електронните медии - 2 броя
Покани, папки, блок листа – 500 броя
Химикалки – 500 броя
Флаш памет – 200 броя
Банери и рекламни пана – 4 броя

5 дни
10 дни
10 дни
10 дни
10 дни
10 дни

(3) В периода на предварително съгласуване на дизайна на материалите с
Възложителя, сроковете по ал. 2 спират да текат до произнасянето на възложителя и
се възобновяват след представяне на неговото становище, коментари и забележки.
Цена и начин на плащане
Чл. 3. (1) Като възнаграждение за изпълнение на услугите по този договор
Възложителят дължи на Изпълнителя сумата в размер на общо ................................ лв.,
без включен ДДС, разпределени, както следва:
1. Организиране на 3 броя публични събития – пресконференции - ....................
лв., без включен ДДС.
2. Поставяне на 4 бр. билбордове. - .................... лв., без включен ДДС.
3. Организиране на две официални церемонии - „Първа копка” при стартиране на
проекта и официално откриване на обектите - .................... лв., без включен
ДДС.
4. Доставка на 4 броя информационни табели - .................... лв., без включен ДДС.
5. Доставка на 4 броя постоянни обяснителни табели - .................... лв., без
включен ДДС.
6. Отпечатване и разпространение на 200 бр. информационни материали
(брошури) за проекта и популяризиране на дейностите по пречистване на
отпадъчните води - .................... лв., без включен ДДС.
7. Доставка на 300 бр. информационни стикери - .................... лв., без включен ДДС
8. 5 бр. публикации в медиите - .................... лв., без включен ДДС
9. 2 бр. излъчвания в електронните медии - .................... лв., без включен ДДС
10. Доставка на 500 бр. покани, папки, блок листа - .................... лв., без включен
ДДС.
11. Доставка на 500 бр. химикалки – .................... лв., без включен ДДС.
12. Доставка на 200 бр. флаш памети – .................... лв., без включен ДДС.
13. Доставка и монтаж на 4 бр. банери и рекламни пана – .................... лв., без
включен ДДС.
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(2) Възнаграждението по ал. 1 се заплаща както следва:
1. Авансово плащане, в размер на 20 % (двадесет процента) от общата цена на
договора – в срок до 30 дни от датата на сключване на договора по съответната
обособена позиция и след представяне от страна на изпълнителя на надлежно
оформена фактура.
2. Междинни плащания, в размер до достигане на 60 (шестдесет) процента от
цената на договора – в срок до 10 дни след приемане на съответната дейност, за която
има посочена единична цена, и представяне от страна на изпълнителя на надлежно
оформена фактура.
3. Окончателно плащане в размер на 20 % (двадесет процента) – в срок до 10 дни
след окончателно приемане на дейностите по настоящия договор и надлежно издадена
фактура от Изпълнителя.
(3) Цените по ал. 1 не подлежат на промяна.
(4) Плащането ще се извършва по банков път в срокове и размер, посочени ал. 2, по
следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка:..............................
IBAN: ………………………………
Титуляр на сметката:..............................

(5) В описателната част на фактурите, издавани от Изпълнителя трябва да са
посочени:
1. Наименование на оперативната програма
2. Номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ
3. Номер на договора за възлагане на обществена поръчка, по който е извършено
плащането
(6) Задължително е прилагането на документ, удостоверяващ начина на образуване на
общата стойност на разходите, въз основа на посочени единични цени и количества
(7) Преведените средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки, в изпълнение
на настоящия договор, подлежат на възстановяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
банкова сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Права и задължения на Изпълнителя
Чл.4. (1) Изпълнителят се задължава:
1. Да извърши всички дейности, в пълно съответствие с изискванията, посочени в
Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;
2. Да представя на Възложителя предварително за съгласуване с УО на ОПОС,
дизайна на всички изготвени материали, съгласно Техническите спецификации,
преди тяхното изработване;
3. При необходимост и при поискване от страна на Възложителя, да подмени
виниловото платно на монтираните билбордове, поради нарушения на външния
му вид или цялост, като дизайнът на подмененото платно следва да бъде
идентичен с първоначално поставения;
4. Да изпълнява изискванията на Възложителя и на УО на ОПОС и при
необходимост, да промени дизайна на материалите;
5. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност
при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Околна среда” 20072013 г.
6. Да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до
помещения и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените
дейности, при проверки на място от страна на Бенефициента, Управляващия
орган на ОП „Околна среда” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия
орган и органи и представители на Европейската комисия;
7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки
на място;
8. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. да
поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна
счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности,
позволяваща да се установи дали разходите са действително извършени във
връзка с изпълнението на договора;
9. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Договарящия орган, УО
на ОПОС, МЗ на ОПРР, Сертифициращия, Одитиращия и органи на
Европейската комисия, всички документи по изпълнението на настоящия
договор и свързани с изпълнението на проекта за период от три години след
приключване на оперативната програма, т.е. най-малко до 31 август 2020 г. и за
период от 3 години след приключването на настоящия договор.
10. Да съхранява всички документи по изпълнението на Договора, както следва:
a. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на ОПОС
(31 август 2020 г.);
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b. за период от 3 години след приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от
Регламент 1083/2006 г.
11. Да спазва изискванията на европейското и националното законодателство във
връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
(2) Изпълнителят има право:
1. Да получи възнаграждение при изпълнение на задълженията си в размер и срокове,
определени в настоящия договор.
2. Да изисква и получава информация от Възложителя във връзка с изпълнение на
задълженията си.
Права и задължения на Възложителя
Чл.5. (1) Възложителят се задължава да:
1. заплати предвиденото възнаграждение, в размер и срокове, съгласно уговореното в
този договор
2. Възложителят се задължава да не възпрепятства Изпълнителя и да не нарушава
оперативната му самостоятелност във връзка с изпълнението на договора.
Приемане на изпълнението
Чл.6. (1) Приемането на изпълнението на дейностите се извършва както следва:
1. с подписване на приемателно-предавателен протокол – за извършените дейности
по чл. 1, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13;
2. с доклад за извършени дейности, одобрен от Възложителя – за извършените
дейности по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 8 и 9, придружен и от снимков материал от
проведените събития.
(2) Възложителят има право да не приеме доставката или част от нея, когато същата
не отговаря на изискванията на Техническата спецификация или УО на ОПОС.
Прекратяване на договора. Разваляне. Забавено плащане, неустойки
Чл.7.(1) Настоящият договор се прекратява, освен при общите предпоставки,
предвидени в Закона за задълженията и договорите, и в следните хипотези:
а) по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено;
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б) при виновно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения на която и
да е от страните, другата страна има правата по чл. 87 и следващите от Закона за
задълженията и договорите.
(2) В случай на виновно забавяне на изпълнение на задължение на някоя от страните
по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата неустойка за забава в
размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от неизпълненото за всеки просрочен ден
до деня на изпълнение на задължението до деня на изпълнение на задължението, но
не повече от 10% от стойността на договора.
Общи клаузи
Чл.10. (1) Цялата кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Възложителя
и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се
изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се
изготвя на български език в два оригинала, един за Възложителя и един за
Изпълнителя и се получава на следните адреси:
Адрес на Възложителя:
гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27
Адрес на Изпълнителя:
............................................................
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с определенията за нередност и измама и
с реда за докладване на сигнали за нередности и измами или на съмнения за нередности
и измами по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
(3) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата страна за възникването й.
(4) Към всички въпроси, които не са изрично уредени от уговорките в настоящия
договор, се прилага действащото законодателството на Република България.
(5) Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор, неговото
нарушаване, включително и спорове относно действителността, тълкуването,
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се решава чрез
споразумение между страните. В случай че не бъде постигнато съгласие, спорът ще се
отнася пред компетентния български съд
(6) Нищожността на отделни текстове от този договор не влече нищожност на целия
договор.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Проект: DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”
Решения за
Предмет на поръчката:
по-добър живот
изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект по ДБФП № DIR-51011116-C038/17.08.2012 „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”

Страните заявиха, че са наясно с уговорките на договора и че никоя от тях не
действа при крайна нужда и не са поставени под запрещение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Аспарухов
Кмет на Община Мездра

Вилма Йорданова
Главен счетоводител на Община Мездра
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