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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 
 

I. ОБОСНОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА  
Извършването на дейността по осигуряване на публичност е във връзка с изпълнението 

на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 46/3/3210445/16.12.2013 г. 
,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска 
собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по 
плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с 
кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”, които се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Общата цел на проекта е постигане на устойчиво развитие чрез подобряване 
привлекателността на средата и качеството на живот в населеното място – гр. Годеч. 

С настоящата дейност се осигурява изпълнението на чл.52 , ал.1 от Наредба № 25 от 29 
юли 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони „ от програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 г. за проект 46/3/3210445/16.12.2013 г. ,,Подобряване 
на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска 
собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 
138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със 
сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”, според които ползвателят на помощта се 
задължава след извършване на окончателно плащане по проектите по реда на тази наредба за 
срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и 
поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА  
«Осигуряване на публичност   по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – 
за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна 
масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.” 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА 
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  3.1. Обект на възлагане са услуги, свързани с осигуряване на публичност във връзка с 
изпълнение на проектите, осъществявани по Наредба № 25 от 29 юли 2008г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони „ от програмата за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г. , а именно следната дейност:  
 3.1.1. Официално откриване на обекта; 
 3.1.2. подготовка на кратка брошура / покана за официалното събитие; 
 3.1.3. Изработване, доставка и монтаж на информационна табела – 1 брой; 

 
Описаната по-горе дейност е задължително да е съобразена изцяло с: 

 Изискванията на Възложителя, описани в Документацията за участие в процедурата; 
 Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на 

подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № VI 
към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 
г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 
1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 
г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) /Регламент (ЕО) № 1974/2006). 

 
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА 
1. Постигане на широка публичност и ниво на информираност за дейностите и 

заложените цели при изпълнението на проекта пред обществеността, целевите групи и всички 
заинтересувани страни, а именно че проектът се изпълнява по Програмата за развитие на 
селските райони (2007-2013 г.), съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР във връзка с изпълнението 
на договор №  46/3/3210445 от 16.12.2013 г. ,,Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – 
УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с 
построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.” 

2. Осигуряване на информираност, достъп и участие на заинтересованите страни. 
 
V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1.Срокът за изпълнение на дейностите е обвързан с изпълнението на всички дейности 
(компоненти) включени в обхвата на Проекта.  
 2. Срокът за изработка и поставяне на постоянната табела е до 10 (десет календарни дни) от 
датата на заявяването от Възложителя. 
3. Срокът за организиране на   официалното откриване на обекта е до 10 (десет) календарни дни 
от датата на заявяването от  Възложителя. 
4. Срокът за подготовка на кратка брошура / покана за откриване на официалното събитие е до 
15 (петнадесет ) календарни дни от датата на заявяването от Възложителя.; 
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VI. МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 
Прогнозната максимална стойност за изпълнение на поръчката е 500 лв. без вкл. ДДС; 
 
VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ 
7.1.Технически характеристики на информационните мерки и мерките за публичност 

  Технически параметри на информационната табела:  
Информационна табела следва да е от PVC плоскост с размери ширина 100 см и 
височина 80 см.  
Следва да бъде осигурен пълноцветен печат (4+0).  

 
Информационната табела следва да бъде поставена в  УПИ ІІ, кв.138 по плана на град 

Годеч, като точното местоположение ще бъде посочено след приключване на СМР на обекта, 
по указания и схема на Възложителя.  

 
 Надпис и лого 

Всяка дейност по информиране и публичност съдържа следните елементи: 
— Европейското знаме съобразно с графичните стандарти, определени в точка 4 от 
приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията, както и 
обяснение за ролята на Общността чрез изписването на следния текст: 
 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони — Европа инвестира в 
селските райони“ 

 
— За дейности и мерки, финансирани по оста Leader се използва логото на подхода Leader. 

 
Горната информация заема не по-малко от 25 (двадесет и пет) % от табелата.  
 

 Информационни и комуникационни материали 
— Публикации (като например брошури, листовки и бюлетини) и постери за мерките и 

дейностите с частично финансиране от ЕЗФРСР съдържат на заглавната страница 
ясни указания за участието на Общността, както и емблемата на Общността когато се 
използва, също и емблема на страната или на региона. Публикациите цитират 
отговорния орган за информационното съдържание и управляващия орган, определен 
да изпълнява въпросната програма за подпомагане. 

 
 Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз  
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Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син 
или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг, 
съгласно:- приложение № 8 от Наредба № 25 от 29 юли 2008г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони „ от програмата за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г.; 

Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на 
подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № VI към чл. 58, 
ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане 
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) /Регламент 
(ЕО) № 1974/2006): 
 
7.2.Указания за създаването на емблемата и дефиниране на стандартните цветове 
Описание на символите 

12 златни звезди, подредени в кръг и представляващи обединението на народите на 
Европа, на фона на синьо небе. Броят на звездите е определен като числото 12, което е символ 
на съвършенство и единство. 
В проектите, финансирани от ЕЗФРСР, под европейското знаме се изписва наименованието на 
този фонд. 
Описание на хералдическите знаци 

Кръг от 12 златни петолъчни звезди върху светло синьо поле, като върховете на звездите 
не се допират. 
Описание на геометричните характеристики 

 
Емблемата има формата на син четириъгълен флаг, чиято хоризонтална страна е един и 
половина пъти по-дълга от вертикалната. 
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12 златни звезди, разположени на еднакво разстояние една от друга,образуват невидима 
окръжност, чийто център е точката на пресичане на диагоналите на четириъгълника. Радиусът 
на окръжността се равнява на една трета от дължината на вертикалната страна на знамето. 
Всяка от звездите има пет върха, разположени по периферията на невидима окръжност, чийто 
радиус е равен на една осемнадесета част от дължината на вертикалната страна на знамето. 
Всички звезди са в изправено положение, като единият им връх е вертикално разположен, а 
други два — на права линия под прав ъгъл спрямо пилона. Окръжността е разположена така че 
звездите се подреждат на местата на часовете на часовника. Техният брой не може да се 
променя. 
 
Цветове 
Емблемата има следните цветове: 
PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника; 
PANTONE YELLOW за звездите.  
Международната цветова гама PANTONE е широко и леснодостъпна дори за 
непрофесионалисти. 
 
Четирицветен процес: 
Когато се използва четирицветен процес, не могат да се ползват двата стандартни цвята. 
Поради това, те трябва да бъдат пресъздадени, като се използват четирите основни цвята на 
четирицветния процес.  
PANTONE YELLOW се получава като се използва 100 % 
„Process Yellow“. Смес от 100 % „Process Cyan“ и 80 % „Process Magenta“ води до получаването 
на цвят, който много прилича на PANTONE REFLEX BLUE. 

Информация от Интернет: 
На Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвят RGB:0/0/153 
(шестнадесетичен код: 000099), а PANTONE YELLOW — на цвят RGB:225/204/0 
(шестнадесетичен код: FFCC00). 

 
Монохромен процес на възпроизвеждане: 
- Когато се разполага само с черно, четириъгълникът се очертава с черно, а звездите се 

отпечатват в черно и бяло. 
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-Когато се разполага само със син цвят (разбира се, това трябва да бъде Reflex Blue), се 

използва 100 % синьо за фона, а звездите се възпроизвеждат като бял негатив. 

 
 
Възпроизвеждане върху цветен фон:  

Емблемата за предпочитане се възпроизвежда върху бял фон. Да се избягва фон с различни 
цветове и във всички случаи такъв, който е несъвместим със синьото. Когато няма друга 
възможност освен цветен фон, се поставя бяла линия около четириъгълника, като широчината 
на тази линия е 1/25-та от височината на четириъгълника. 
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3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет 
адрес: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. 
 

Лого на Leader:  
 

 
 


