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Водено от общностите местно развитие”  

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна 

инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие за 2019 година 

 
 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1.1. Данни за възложителя:  

 СНЦ Местна Инициативна Група „Тутракан-Сливо поле“ 

 ул. „Трансмариска” № 10, ет. 2, България 

 Тел.: 0878 216 111,  

 Интернет сайт: http://www. mig.tutrakan-slivopole.bg/ 

 ел.поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

1.2. Институционална рамка. 

Услугата е част от изпълнението на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 

mailto:mig_zaedno@abv.bg
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2020 , 

 

Във връзка със Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ 

„МИГ – Тутракан-Сливо поле” на МЗХ,  

 

Във връзка със Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР” и във връзка с изпълнението на Наредба № 

22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

Във връзка със Заповед № РД 09-100/08.02.2019г. за одобрение на бюджет на 

МИГ за 2019г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР” 

 

В спазване на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възлагане чрез събиране на 

оферти с обява или покана до определени лица. 

 

Възлагането на поръчката за доставка е свързано с ангажимента на МИГ 

“Тутракан-Сливо поле“ да поддържа качествено и изчерпателно ниво на 

публичност  информираност на своята територия и сред местната общност относно 

прилагането на Стратегия за ВОМР. 

 

Дейностите по информираност и публичност са част от Раздел II.  „Разходи за 

популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на МИГ “ от бюджета на 

МИГ за 2019г., одобрен от МЗХ-УО. 

 

2. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 

 

2.1. Цел на поръчката: 

 Целта на процедурата е възлагане на поръчка с предмет: „Публичност и 

информационни дейности за прилагане на СВОМР на територията на СНЦ 

„Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 

Поръчката се възлага в рамките на Дейностите от  Раздел II.  „Разходи за 

популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на МИГ “ на Бюджета на 
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МИГ по подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 

от общностите местно развитие“  за 2019 година. 

 

2.2.Предмет на поръчката - обхват на работата на изпълнителя. 

СНЦ „МИГ – Тутракан-Сливо поле”  като бенефициент по подмярка  19.4. 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие“  и подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" следва да възложи изпълнение на 

дейности по популяризиране, информиране и публичност на външен изпълнител. 

 

Дейностите по популяризиране, информираност и публичност ще бъде с 

безвъзмездна помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” на местна инициативна група 

(МИГ), одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за местно развитие” (подмярка 19.2) от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие 

(ВОМР). 

 

2.3. Изисквания на възложителя за изпълнение на дейности по 

популяризиране, информиране и публичност: 

Изпълнителят следва да извърши услугата по изпълнение на дейности по 

популяризиране, информиране и публичност в съответствие с Националното и 

Европейското законодателство, както и с програмните документи на МИГ. 

 

Съгласно чл. 86 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХ-УО, с която наредба се уреждат 

условията и редът за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). 

 

Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение 

на стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на дейността си и на 

източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник 

на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 

2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за 
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програмен период 2014 - 2020 г. и съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от 

Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на 

правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 

2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на 

изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, 

публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински 

единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.). 

 

2.4.Видове дейности за популяризация, информираност и публичност на МИГ  

и количества в настоящата поръчка: 

Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, 

изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ както следва: 

 

Артикул  Единица  

1. Отпечатване на информационна книжка с информация 

за мерките финансирани от стратегията; 

брой 500 

2. Отпечатване на информационен бюлетин за дейности 

по МИГ по прилагане на ВОМР – 2 тиража х 500 бр. 

брой 1000 

3. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – годишни работна 

календари – стенни. 

брой 200 

4. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – работни тефтери; 

брой 150 

5. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – химикали от ПВС 

брой 250 

6. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – ключодържатели; 

брой 200 

7. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – чаши; 

брой 50 

8. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – флаш памет; 

брой 200 

9. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – рекламни чадъри; 

брой 50 
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10. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – пирамидки; 

брой 200 

11. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – химикали от метал; 

брой 200 

12. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – скицник, блокче; 

брой 1000 

13. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – чанти за лаптоп 

брой 50 

14. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – брошура ПРСР – 

СВОМР; 

брой 1000 

15. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – брошура ОПИК – 

СВОМ; 

брой 1000 

16. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – брошура етноси и 

уязвими групи; 

брой 1000 

17. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – брошура ОПОС; 

брой 500 

18. Папки – МИГ; брой 600 

19. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – рекламни чанти за 

документи; 

брой 100 

20. Изработване на рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ – рекламни раници; 

брой 100 

 

2.5.Очакван резултат: 

Очакваният резултат, който се очаква МИГ да получи с изпълнение на дейностите 

за популяризиране, информираност и публичност следва да имат ясен ефект върху 

местната общност и територията на МИГ. 

 

МИГ е длъжен да полага усилия и да ползва всички достъпни комуникационни 

инструменти за информирането на потенциалните бенефициенти относно 

възможностите за финансиране в рамките на оперативните програми; 
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МИГ е длъжен да поставя акцент върху популяризирането сред гражданите на 

Съюза на ролята и постиженията на политиката на сближаване и на фондовете чрез 

информационна и комуникационна дейност във връзка с резултатите и 

въздействието от споразуменията за партньорство, оперативните програми и 

дейностите. 

 

МИГ следва да постигне добра обща осведоменост и популяризация на ОПОС, 

ОПИК и ПРСР като част от Стратегията за местно развитие  на своята територия. 

Хората биха следвали да припознаят Стратегията на МИГ като финансов 

инструмент за подобряване на развитието и качеството на живот на територията на 

общините Тутракан и Сливо поле. 

С реализиране на дейностите се очаква  осигуряване на максимална публичност и 

прозрачност на процеса на управление и изпълнение на СВОМР, постигнатите 

резултати и добри практики ; 

Също така дейностите информационно ще обезпечат потенциалните бенефициенти 

за възможностите за финансиране, предоставяни от МИГ; 

Информационните дейности ще имат принос и за повишаване информираността и 

компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти;. 

Както и ще се насърчи  активното участие на всички заинтересовани страни в 

процеса на изпълнение на СВОМР и партньорството с МИГ. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПУБЛИЧНОСТ: 

 

3.1.Изисквания към изпълнението и визуализацията: 

Всички изработвани и доставяни артикули и информационни материали трябва да 

бъдат изготвени в съответствие с изискванията на „Местна инициативна група 

Тутракан-Сливо поле“  и предварително съгласувани на ниво проект на 

артикула/материала. 

 

- Изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 

от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.; 

1.1.2. Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на 

Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент 

(ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на 
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развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 

2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на 

програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и 

коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 

2016 г.); 

-Раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 

от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност. 

 

3.2.Технически изисквания за информационни и рекламни артикули и 

материали: 

Изпълнителят трябва да изработи следните информационни и рекламни материали 

и артикули: 

 

3.2.1. Отпечатване на информационна книжка с информация за мерките 

финансирани от стратегията: 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат и отпечатване на 

информационна книжка с информация за мерките финансирани от стратегията, 

като съдържанието е необходимо да бъде съгласувано с  “Местна инициативна 

група  Тутракан-Сливо поле“. 

 

Параметри: 

1.Количество – 500 бр.; 

2.Формат : А-4; 

-корица с индивидуален дизайн ; 

- брой страници: 30 
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3. Цвят: 4+4; 

4. Задължително съдържание: 

-справочна информация за МИГ; 

-резюме с основна информация за мерките от СВОМР на МИГ; 

-снимков материал, предоставен от МИГ; 

5.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.2. Отпечатване на информационен бюлетин за дейности по МИГ по прилагане 

на ВОМР. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат  и отпечатване на бюлетин като 

съдържанието е съгласувано и одобрено от „Местна инициативна група Тутракан-

Сливо поле“. 

 

Параметри: 

1. количество - 2 тиража х 500 бр. 
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2. цвят: 4+4 

3. хартия: вестникарска  

4. формат: А-3 

5. брой страници: 4  

6. Задължителна визуализация: 

-информация, съдържание и снимков материал, предоставени от  МИГ; 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.3. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – годишни работна календари – стенни. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат и отпечатване на годишни 

стенни работни календари, като съдържанието е необходимо да бъде съгласувано с  

“Местна инициативна група  Тутракан-Сливо поле“ 

 

Параметри:  

1.Количество – 200 бр.; 
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2.Формат : трисекционен стенен работен календар; 

-фирмена глава с индивидуален дизайн ; 

- три секции по дванадесет месеца, с иглена перфорация и декоративни 

самозалепващи се шапки на телата;  

- Прозорче с ластици, монтирано върху основата 

3.Пълноцветен печат; 

4. Задължително съдържание: 

-справочна информация за МИГ; 

5. Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

3.2.4.Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на 

МИГ – работни тефтери; 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат и отпечатване на работни 

тефтери, като съдържанието е необходимо да бъде съгласувано с  “Местна 

инициативна група  Тутракан-Сливо поле“. 
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Параметри:  

1.Количество – 150 бр.; 

2.Формат : А5/192стр. 

-заглавна страница и корица с индивидуален дизайн ; 

- скрепване: концево шит и лепен 

- заглавна страница и корица: твърди, лукс; 

3.Пълноцветен печат; 

4. Задължително съдържание: 

-справочна информация за МИГ; 

5. Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.5. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – химикали от ПВС. 

Изпълнителят следва да изработи и достави химикали от ПВС. 
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Параметри:  

1.Количество – 250 бр.; 

2.Вид: ПВЦ химикалка; 

3.Ситопечат или дигитален, цветен; 

4. Цвят на химикалките: бял; 

5.Цвят на писане: син; 

6. Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -логата на ПРСР, ОПИК и ОПОС; 

  -Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-наименованието на МИГ; 

-текст „Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

58/25.07.2018г.  

 

3.2.6. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – ключодържатели. 

Изпълнителят трябва да изработи и достави рекламни ключодържатели, 

брандирани за нуждите на МИГ. 

 

Параметри: 

1.количество -  200 бр. 

2.Препоръчителни опции: 

-Размер: 8/4  см; 

-Материал - Метал; 

-Цветност – пълноцветен печат двустранно; 

-форма: по концепция на Възложителя; 

3.Брандиране на индикативно съдържание: 

-Емблемата на ЕС; 

-Упоменаването „Европейския съюз“; 

-Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-Общите лога на програмен период 2014 – 2020 г.; 

-Име на МИГ ; 
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-Лого на ВОМР; 

-лого на МИГ; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г.”  

 

3.2.7. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – чаши. 

Изпълнителят трябва да изработи и достави рекламни чаши, брандирани за 

нуждите на МИГ. 

 

Параметри: 

1.количество -  50 бр. 

2.Препоръчителни опции: 

-Керамична чаша с вместимост 320 мл., подходяща за сублимация; 

- Максимален размер на печатаемото поле: 200 x 85 мм; 

-Цвят на чашата: бял/зелен/светлосин; 

-Цвят на печата: 4+4; 

-Препоръчителен дизайн на печатното поле: по идея  на МИГ; 

3.Брандиране на индикативно съдържание: 

-Емблемата на ЕС; 

-Упоменаването „Европейския съюз“; 

-Общите лога на програмен период 2014 – 2020 г.; 

-Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-Име на МИГ ; 

-Лого на ВОМР; 

-лого на МИГ; 

- адреса на единния информационен портал; 

-адрес на интернет-страница на МИГ; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г.” 

 

3.2.8. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – флаш памет. 
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Изпълнителят трябва да достави преносима памет с туист механизъм – флашки/ с 

капацитет не по-малко от 8 Гб/ рекламен ситопечат върху нея. 

Параметри: 

1.количество -  200 бр. 

2.Брандиране на индикативно съдържание: 

-Емблемата на ЕС; 

-Упоменаването „Европейския съюз“; 

-Общите лога на програмен период 2014 – 2020 г.; 

-Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-Име на МИГ ; 

-Лого на ВОМР; 

-лого на МИГ; 

- адреса на единния информационен портал; 

-адрес на интернет-страница на МИГ; 

-текст текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г.” 

 

3.2.9. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – рекламни чадъри. 

Изпълнителят трябва да изработи и рекламни чадъри. 

 

Параметри: 

1.количество -  50 бр. 

2.Опции: 

-Вид: Автоматичен чадър; 

-Материал - Полиестер, с гумена дръжка; 

-Цветове - син, червен, оранжев, светло зелен; 

3.Брандиране на индикативно съдържание: 

-Емблемата на ЕС; 

-Упоменаването „Европейския съюз“; 

-Общите лога на програмен период 2014 – 2020 г.; 

-Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-Име на МИГ ; 

-Лого на ВОМР; 
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-лого на МИГ; 

- адреса на единния информационен портал; 

-адрес на интернет-страница на МИГ; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г.” 

 

3.2.10. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – пирамидки. 

 

Параметри: 

1.количество -  200 бр. 

2.Индикативно описание: 

-размер: 22х11 см; 

- тяло хартия: 135 гр. двустранно хромова хартия за тялото; 

- листи: 6 | 12 броя; 

- основа: 245 гр. едностранно хромов картон за подложката; 

- печат: 4+4; 

- скрепване: металнa спиралa, цвят по избор; 

3.Съдържание:  

-по предложение на МИГ, вкл. текстове и снимки; 

4.Брандиране на индикативно съдържание: 

-Емблемата на ЕС; 

-Упоменаването „Европейския съюз“; 

-Общите лога на програмен период 2014 – 2020 г.; 

-Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-Име на МИГ ; 

-Лого на ВОМР; 

-лого на МИГ; 

- адреса на единния информационен портал; 

-адрес на интернет-страница на МИГ; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 
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местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.11. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – химикали от метал. 

Изпълнителят следва да брандира и достави химикали от метал. 

 

Параметри:  

1.Количество – 200 бр.; 

2.Вид: метална химикалка; 

3.Ситопечат или дигитален, цветен; 

4. Цвят на химикалките: сребрист / черен; 

5.Цвят на писане: син; 

6. Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -логата на ПРСР, ОПИК и ОПОС; 

  -Лого на МЗХГ, знаме на БГ; 

-наименованието на МИГ; 

-текст „Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

58/25.07.2018г.” 

 

3.2.12. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – скицник, блокче. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат и отпечатване на скицник, 

блокче., като съдържанието е необходимо да бъде съгласувано с  “Местна 

инициативна група  Тутракан-Сливо поле“. 

 

Параметри:  

1.Количество – 1000 бр.; 
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2.Формат : А4/ 20 стр. 

-заглавна страница и корица с индивидуален дизайн ; 

- скрепване: спирала; 

-вътрешни листи: офсет, бял; 

- заглавна страница и корица: твърди; 

3.Пълноцветен печат; 

4. Задължително съдържание: 

-справочна информация за МИГ; 

5. Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.13. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – чанти за лаптоп. 

Изпълнителят трябва да изработи и достави чанти за лаптоп за нуждите на МИГ. 

1.Количество -  50 бр. 

2.Опции: 
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-Материал: - 600D полиестер; Дръжка за през рамо 

-Размер : Размер: 37x27x4 см; 

-Цвят – черен; 

-Печат: – пълноцветен ситопечат, тампонен , дигитален или друго; 

-Отделения: Главно отделение и преден джоб с ципове. 

3.Брандиране на индикативно съдържание: 

-текст и снимка по предложение на МИГ; 

-Емблемата на ЕС; 

-Упоменаването „Европейския съюз“; 

-Общите лога на програмен период 2014 – 2020г.; 

-Логото на МЗХГ и знамето на БГ; 

-Име на МИГ ; 

-Лого на ВОМР; 

-лого на МИГ; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г.” 

 

3.2.14. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – брошура ПРСР – СВОМР. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат  и отпечатване на брошура 

ПРСР – СВОМР като съдържанието е съгласувано и одобрено от „Местна 

инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 

 

Параметри: 

1.количество -  1000 бр.; 

2.печат: пълноцветен; 

3.хартия: мат/гланц; 

4.формат: А-3; 

5.брой сгъвки: 2; 

6. Задължително съдържание: 

-справочна информация за МИГ, ПРСР и СВОМР; 

-снимков материал, предоставен от МИГ; 

7.Задължителна визуализация: 
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  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.15. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – брошура ОПИК – СВОМР. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат  и отпечатване на брошура 

ОПИК – СВОМР като съдържанието е съгласувано и одобрено от „Местна 

инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 

 

Параметри: 

1.количество -  1000 бр.; 

2.печат: пълноцветен; 

3.хартия: мат/гланц; 

4.формат: А-4; 

5.брой сгъвки: 2; 

6. Задължително съдържание: 



                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0878 216 111 , e-mail:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

-справочна информация за ОПИК относно цели, мерки и др.; 

-снимков материал, предоставен от МИГ; 

7.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.16. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – брошура етноси и уязвими групи. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат  и отпечатване на брошура -

етноси и уязвими групи  като съдържанието е съгласувано и одобрено от „Местна 

инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 

Параметри: 

1.количество -  1000 бр.; 

2.печат: пълноцветен; 

3.хартия: мат/гланц; 

4.формат: А-4; 
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5.брой сгъвки: 2; 

6. Задължително съдържание: 

-съдържание за етноси и уязвими групи, предоставено от МИГ; 

-снимков материал, предоставен от МИГ; 

7.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.17. Изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ – брошура ОПОС. 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат  и отпечатване на брошура -

МОСВ като съдържанието е съгласувано и одобрено от „Местна инициативна 

група Тутракан-Сливо поле“. 

 

Параметри: 

1.количество -  500 бр.; 
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2.печат: пълноцветен; 

3.хартия: мат/гланц; 

4.формат: А-4; 

5.брой сгъвки: 2; 

6. Задължително съдържание: 

-справочна информация за ОПОС относно цели, мерки и др.; 

-снимков материал, предоставен от МИГ; 

7.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.17. Подготовка и отпечатване на Папки: 

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат  и отпечатване на папки, като 

визията е съгласувана и одобрена от „Местна инициативна група Тутракан-Сливо 

поле“. 
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Параметри: 

1.количество -  600 бр. 

2.печат: пълноцветен, дигитален; 

3.хартия: двустранен хром 300 гр./кв.м. 

4. графичният дизайн и цялостната графична концепция; 

5.формат: 310x220 мм; 

6. опции: едностранни/двустранни, сухо преге, UV лак, мат ламинат, щанцоване, 

лепене, биговане, сгъване; 

7.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.18.Разходи за изработване на рекламни чанти за документи. 

Изпълнителят следва да изготви достави рекламни транспаранти, като визията е 

съгласувана и одобрена от „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 
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Параметри: 

1.Количество – 100 бр. 

2.Цвят:  черен, оранж, червен, тъмно син; 

4. Материал: нетъкан текстил; 

5. Размер: – 38 х 28 х 6 см.; 

6.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

3.2.20. Разходи за изработване на рекламни раници: 

Изпълнителят следва да изготви рекламни раници, като визията е съгласувана и 

одобрена от „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 

 

Параметри: 

1.Количество – 100 бр. 

2.Цвят:  черен; 
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4. Материал: полиестер 600D 

5. Опции: страничен джоб от мрежа; преден джоб и подплатен гръб 

6. Размер: – 310 х 450 х 120 мм; 

7.Задължителна визуализация: 

  -логото на МИГ; 

  -емблемата на ЕС; 

  -логото на ВОМР/Лидер 

  -Лого на МЗХГ и знаме на БГ; 

  -упоменаването „Европейския съюз“; 

  -наименованието на основния фонд  (ПРСР) и на съфинансиращия фонд; (ОПИК и 

ОПОС) 

-общото лога на програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма;  

-наименованието на проекта; 

- адреса на единния информационен портал; 

-текст „Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020", Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ "МИГ Тутракан-

Сливо поле" на МЗХ, Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

 

4.ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И 

ОТЧЕТНОСТ: 

 

4.1. Продължителност: 

Срокът на изпълнение на услугата по осигуряване на информационни материали и 

публичност  е до 31.12.2019г. 

Срокът за изпълнение на всяка задача от поръчката е 10 (десет) работни дни, 

считано от датата на писмено потвърждение от страна на изпълнителя за 
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получаването на заявката за изпълнение на конкретната задача, подадена от 

възложителя.  

 

4.2. Документация и отчетност: 

Изпълнителят ще отговаря за съхранението на целия документен архив по време на 

изпълнение на предмета на настоящата поръчка, като осигури завеждане, надеждно 

и прегледно съхранение на всички необходими документи и водене на документ-

оборота.  

 

След приключване на договора, изпълнителят ще подреди, опише и предаде на 

възложителя оригиналите/копия на цялата документация по изпълнението на 

дейностите от настоящата техническа спецификация, както и на всички съобщения, 

получени по електронен път. 

 

Всички доклади, документи и проекти  на материали трябва да бъдат представени 

на български език и в електронен формат и на хартиен носител. Всеки разработен 

продукт се представя предварително за преглед и коментари до екипа на МИГ, 

който следва да даде становище в рамките на 5 работни дни от получаването на 

проекта на доклад. 

 

4.3. Минимални изисквания за технически възможности. 

Всеки участник трябва да разполага с необходимия брой персонал и/или ръководен 

състав с определена професионална компетентност за изпълнението на настоящата  

поръчка. 

 

5. ПЛАЩАНИЯ. 

 

5.1 Стойност на поръчката 

Общата стойност на поръчката се определя в лева и не може да надвишава 

финансовият ресурс за заплащане на обществената поръчка в размер на 21 154,17 

лева (Двадесет и една хиляди сто петдесет и четири лева и 17 стотинки) без 

включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 25 385,00 лв. (Двадесет и пет 
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хиляди триста осемдесет и пет лева) с включен данък върху добавената стойност 

(ДДС).  

Артикул  Единица  

Единична 

цена в 

лева 

Цена 

без 

ДДС 

Крайна 

цена в лева 

с ДДС до: 

Годишни стенни 

работни календари 

брой 

200 4,17 833,33 1000,00 

Работни тефтери брой 150 3,33 500,00 600,00 

Рекламна химикалка от 

ПВС 

брой 

250 2,17 541,67 650,00 

Рекламни раници брой 100 15,00 1500,00 1800,00 

Флашки  брой 200 10,00 2000,00 2400,00 

Рекламен 

ключодържател 

брой 200 

2,42 483,33 580,00 

Рекламна чаши брой 50 4,92 245,83 295,00 

Рекламни чадъри брой 50 12,50 625,00 750,00 

Брошура ОПИК-СВОМР брой 1000 1,33 1333,33 1600,00 

Брошура ПРСР-СВОМР брой 1000 1,33 1333,33 1600,00 

Брошура Етноси и 

уязвими групи 

брой 

1000 0,75 750,00 900,00 

Брошура ОПОС брой 500 0,75 375,00 450,00 

Папки МИГ брой 600 1,67 1000,00 1200,00 

Бюлетин за дейности 

МИГ по прилагане на 

ВОМР брой 1000 1,67 1666,67 2000,00 

Информационна книжка 

с информация за 

мерките, финансирани 

от стратегията 
брой 500 8,92 4458,33 5350,00 

Рекламни пирамидки брой 200 2,58 516,67 620,00 

Рекламни химикали от 

метал 

брой 

200 2,25 450,00 540,00 

Рекламен скицник, 

блокче 

брой 1000 

0,83 833,33 1000,00 

Чанта за лаптоп брой 50 20,83 1041,67 1250,00 

Чанта за документи брой 100 6,67 666,67 800,00 
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5.2 Схема на плащане: 

Възложителят разплаща извършената услуга по банков път по сметка, посочена от 

изпълнителя. Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ 

(фактура) за извършена услуга по осигуряване на информационни материали и 

публичност по проекта във връзка с изпълнението на договора за услуга, като 

плащанията се извършват след подписване на двустранен приемно предавателен 

протокол за изпълнение на услуга. 

Окончателно плащане от цената по договора, платимо в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от дата на приемането и одобряването на хронологически 

последната изработена задача, съгласно хода на изпълнението на проекта и 

изискванията на възложителя и подписване на окончателен приемно-предавателен 

протокол, с който работата е приета без забележки и представяне на съответната 

фактура.  

Задачите се заплащат по предложената от изпълнителя цена в ценовата му оферта, 

представляваща неразделна част към сключения договор за услуга. 

Плащането ще се извърши след представяне на приемно-предавателни протоколи 

за извършените услуги. 

 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

         6.1.Изпълнителят има право: 

 да получи цялата необходима информация и техническа документация, 

касаещи изпълнението на услугата; 

 да обсъжда с екипа по проекта планираните дейности за изпълнение на 

услугата; 

 да получи договореното възнаграждение при изпълнение на 

задълженията си по настоящия договор. 

 

          6.2.Изпълнителят е длъжен: 

 носи отговорност за изготвяне на предвидените материали за публичност 

по проекта; 

 да съгласува изпълнението на всички предвидени задачи с възложителя; 

 да информира възложителя за всички потенциални проблеми, които биха 

могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за 

преодоляването им; 
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 да предостави на възложителя всички изработени материали и 

документи; 

 да изпълни услугата с грижа на добър стопанин при спазване на 

изискванията за ефективност, прозрачност и стартиране, в съответствие с най-

добрите практики в съответната област. За тази цел изпълнителят трябва да 

осигури всички човешки и материални ресурси, необходими за изпълнението на 

настоящата поръчка; 

 да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност 

за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на 

изпълнение на услугата или като последица от него; 

 да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 

интереси, както и да уведоми незабавно възложителя относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт; 

 Възложителят и изпълнителят се задължават да спазват поверителността 

на всички предоставени документи, информация или други материали, както и да 

спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 

от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006г. и приложимото национално 

законодателство; 

 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 

проверки на място; 

 да докладва за възникнали нередности; 

 да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство; 

 да изготви и представи приемно-предавателни протоколи за изпълнение 

на всяка задача; 

 да спази изискванията на възложителя и действащите нормативни 

изисквания за този вид дейност, както и Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020, публикуван на 

интернет страницата на следния интернет адрес: 

www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/OP_Good_Governance. 

 да спазва изискванията за визуализация, като всяка публикация, под 

каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, изготвена или 

свързана с настоящия договор, както и всички документи, изготвени във връзка с 

изпълнение на услугите по договора, трябва да съдържат всички задължителни 

елементи и изисквания за информиране и публичност в съответствие с Програма 

ПРСР 2014 – 2020г. 

 да издаде съответната/ите фактура/и, в които изрично посочва, че 

услугата е извършена по договор. 

http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/OP_Good_Governance
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 да пази търговската и професионална тайна на Възложителя, които са му 

станали известни в процеса на изпълнение на настоящия договор. Изпълнителят 

няма право да разгласява, разпространява (възмездно и/или безвъзмездно, от свое 

и/или от чуждо име) информацията, до която има достъп във връзка с 

изпълнението на този договор; 

 да предостави възможност на органите на финансиращата институция да 

извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на 

място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, 

въз основа на оправдателни документи за отчитането, счетоводни документи и 

всякакви други документи, свързани с предмета на този договор; 

 да съхранява документацията по предходната точка, да предостави 

възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки, 

чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно 

изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно,  въз  основа  на  

оправдателни  документи  за  отчетеното, счетоводни документи и всякакви други 

документи, свързани с изпълнението на този договор. 

 

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ. 

 

  

7.1. Въведение. 

Информационните дейности, целят да повишат нивото на информираност, 

познаване и прозрачност относно подкрепата, която получава СНЦ МИГ 

„Тутракан-Сливо поле“ от ЕС, както и да създадат цялостен образ на това 

подпомагане. Информационните дейности трябва да предоставят висока степен на 

прозрачност относно разходването на Европейските фондове.  

 

Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при 

изпълнение на стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на 

дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020г. и съгласно 

приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 

17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 

1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на 

развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
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селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 

2016/669 на Комисията от 28 април 2016г. за изменение на Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на 

програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и 

коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 

2016 г.). 

Чрез насоките в Наръчника се оформят следните информационни 

инструменти: билбордове, плакати, постери, публикации в медиите, аудио-

визуални материали, уебсайтове, информационни материали и други 

информационни публикации, материали, документи и др.  

За изработката на временни билбордове, постоянни информационни табели и 

плакати, бенефициентите трябва да съблюдават условията на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 

2020 г. 

7.2. Указания за употребата на лого. 

При изработването на всички информационни и комуникационни материали, 

трябва да бъдат използвани посочените лога и изображения, съгласно указанията в 

този наръчник и прилежащите регламенти.  

Разходите, направени за информационни материали, неотговарящи на 

изискванията за информация и публичност, описани в настоящия наръчник, няма 

да бъдат признати от Програмата. Всички разходи трябва да бъдат одобрени от 

Държавен фонд „Земеделие – РА“. 

 

8.  ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 

  

Авторските права върху резултатите от изпълнението на поръчката, включително 

правата за ползване и цялата съпътстваща документация, принадлежат на 

възложителя, съгласно чл. 42 от ЗАПСП.  

 Изпълнителят носи отговорността, резултатите от изпълнението на договора 

да не бъдат използвани от него, негови представители или автори, нито правата 

върху същите да бъдат прехвърляни на трети лица. 

 

Изготвил: Галина Стойкова – експерт-икономист на МИГ ……………… 

 

Утвърдил: Доц. Д-р Валентина Маринова – Изп. директор на МИГ …………… 

 

 


