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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За обществена поръчка
Изпълнение на мерки за информация и комуникация по дейност 16 и табели
(информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности
№№ 3, 5 и 12 от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на
природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“ Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." в 3 Обособени позиции
за обособена позиция 1: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по
дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни и
забранителни) по дейности №№ 3, 5 и 12

1. Цел и предмет на поръчката:
Дейностите за осигуряване на информация и комуникация ще се извършват по
време на реалното изпълнение на проекта. Предвидените мерки за информация и
комуникация ще бъдат изпълнени изцяло в съответствие с Насоките за информация и
комуникация на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“,
Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на част от предвидените мерки за
информация и комуникация по дейност 16 Информация и комуникация и табели (
информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейност 3, 5 и 12
по проект BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни
местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни
местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални
паркове, природни паркове и поддържани резервати" от Оперативна програма „Околна
среда 2014 - 2020 г.".
2. Възложител:
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в
Национален парк "Централен Балкан“, одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на
околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на Дирекция
„Национален парк Централен Балкан“, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3.
Изпълнителят ще подпомага Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ в
изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 “Възстановяване и опазване на
природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“ с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г..
3. Местоположение на проекта
Мястото за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка е
административните офиси на ДНПЦБ, територията на Национален парк „Централен
Балкан” и офисите на избрания изпълнител.
4. Обща информация за Проекта в рамките, на който се възлага настоящата
поръчка.
Настоящата поръчка е в изпълнение на проект №BG16M1OP002-3.007-0006
„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк
"Централен Балкан", по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното
състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата
Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани
резервати" от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". Проектът
„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“ на
Дирекция "Национален парк Централен Балкан (ДНПЦБ) предвижда изпълнението на
дейности, насочени към възстановяване и опазване на природни местообитания и
видове в защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №
122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона
BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на местообитания на видове по Директива
79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, обявена със Заповед №РД559/05 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите - НПЦБ и защитена
зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 802/2007 г. на
Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.) – Поддържан резерват (ПР) „Чамджа“.
Териториалния обхват на проектното предложение е както следва: защитена зона
BG0000494 „Централен Балкан“ - Области Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив и
София; Общини Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон
и Пирдоп – за НПЦБ; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ – с. Христо
Даново, община Карлово, област Пловдив – за ПР „Чамджа”. Проектът предвижда преки
мерки с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус на
следните природни местообитания: 9110, 9130, 9150, 9170, 9410, *9530, 7140, 6230,
6170, 62D0, 6210, 6150, белоглав лешояд (Gyps fulvus) и главоч (Cottus gobio). За
природни местообитания: 91BA, 95A0, 3260 и 6520 са планирани косвени мерки за
поддържане/възстановяване на благоприятния им природозащитен статус.
По мярка 43 „Подобряване на структурата и функциите на горските природни
местообитания“ от Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД),
2014 – 2020 г. в проекта е предвидено изпълнението на дейности, с които да се
подкрепи подобряването на природозащитното състояние на следните природни
местообитания: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа
Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 9150
Термофилни букови гори, както и да се подкрепи изпълнението на мерки за природно
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местообитание *9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен
бор в ПР „Чамджа“.
По мярка 98 „Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за
възстановяване на природни местообитания и видове“ от НПРД в проекта са
предвидени инвестиции в консервационни инфраструктурни дейности с пряк принос,
насочени към подобряване на природозащитното състояние на следните природни
местообитания: 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 6170 Алпийски и
субалпийски варовикови тревни съобщества, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества, 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в
планините, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6150 Силикатни алпийски и
бореални тревни съобщества, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9410
Ацедофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceеtea) и видове:
главоч (Cottus gobio) и белоглав лешояд (Gyps fulvus).
5. Техническа спецификация и изисквания за изпълнение на поръчката:
Настоящата обществена поръчка включва :
 Изработването и доставката на информационни и промоционални материали по
Дейност 16 Изпълнение на мерки за информация и комуникация
 Изработването и доставката на информационни, обозначителни, ограничителни и
забранителни табели по Дейност 3 Ограничаване на негативното влияние на
домашни животни върху горски природни местообитания,Дейност 5 Опазване на
природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и
Дейност 12 Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него
№
Артикул
По дейност 16 Изпълнение на мерки за информация и комуникации
1
Дизайн, изработка и доставка на Химикалки от рециклирани
материали
Промоционалните
материали
да
съдържат
подходящо
визуализиране на помощта на ЕС сред обществеността.
При дизайна да се използва кратък вариант на публичност

Брой
800

2

Дизайн, изработка и доставка на USB
Капацитет: 32GB;
С капачка
Промоционалните
материали
да
съдържат
подходящо
визуализиране на помощта на ЕС сред обществеността.
При дизайна да се използва кратък вариант на публичност.

250

3

Дизайн, предпечат, изработка и доставка на информационен
стикер
Стикер от еталбонд 8/8 см. за поставяне на инфраструктурата
изработена, доставена и монтирана по Проекта;
С два странични отвора за закрепване;
Заедно с крепежни елементи за същите.
При дизайна да се използва кратък вариант на публичност.
Дизайн, изработка и доставка на банери
Винил – 85/200 см + стойка и калъф;

200

4

2

3

Снимковият материал за дизайнерската разработка на банерите се
предоставя от ДНПЦБ.
При дизайна да се използва пълен вариант на публичност.
5

6

Дизайн, изработка, доставка, монтаж и демонтаж на
билбордове, както следва:
 2 броя двустранни, с пана от двете страни на билборда
предназначени за обект Път Беклемето – Дерменка.
 1 брой едностранен, с едно пано за обект Волиера за
едри грабливи птици на територията на НПЦБ.
Размер: 400х300 см;
Разпечатки на PVC фолио;
Цветност: 4+0;
Едностранно, мат. ламинат, върху еталбонд: 2 метални стълба и
метална рамка;
Изработка на проект за монтаж и монтаж на носещата
конструкция на съответния билборд.
Конкретните места за поставяне на билбордовете се посочват от
Възложителя.
Изпълнителят
отстранява
билборда
след
приключване на Проекта като конструкцията се предава на
възложителя в указано от него място.
При дизайна да се използва пълен вариант на публичност.
Дизайн, изработка, доставка и монтаж на постоянни
обяснителни табели
Табелата включва информационен носител, носеща рамка и
конструкция.
- информационен носител с размер: 120х80см.;
Разпечатки на PVC фолио;
Цветност 4+0;
Едностранно, мат-ламинат, върху еталбонд;
- Носеща дървена рамка за информационния носител;
- Носеща конструкция на табелата.
При дизайна да се използва пълен вариант на публичност

3

3

4

Материали- импрегнирани иглолистни - бичени опорни греди
120/120 мм, като в горната си част са скосени или заоблени, а
долната е закотвена в земята.
Двуопорна конструкция.
Да се използва дървесина, която да бъде здрава и предварително
обработена (просушена и импрегнирана по подходящ начин,
лакирана с висококачествен лак, трикратно) съгласно действащия
БДС стандарт EN 351-1: 351-2:2008.
Монтиране на табелата:
Да се използва армиран бетон с квадратен профил с размери
минимум 150/150 мм и подходяща стоманена армировка.За монтаж
на панела да се използват винтове с размери и характеристики,
съответстващи на носещите елементи, като не се допуска
закриване на текста на знака. Винтовете следва да са с подходящо
антикорозионно покритие (галванизирани) или от неръждаема
стомана.
Мястото за монтаж се посочва от възложителя.
По дейност 3 Ограничаване на негативното влияние на домашни
животни върху горски природни местообитания
7.
Дизайн, изработка и доставка на забранителен знак (табела):
„Забранена е пашата“.
Размер на знака: Ø 25 см
Материал: Алуминиев композитен панел 3мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат.
Изпълнителят да предложи дизайн на забранителния знак, при
който донорите да бъдат визуализирани с краткия вариант за
публичност. Дизайнът задължително трябва да включва
използвания от Възложителя знак за забрана на пашата.

1200

Цветове:
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 Жълт /Pantone Hexachrome yellow C/, /CMYK 10%М, 100%Y/
– използва се като основен цветен фон за графичните знаци
(пиктограмите).
 Кафяв /Pantone 161C/, / CMYK 50%С, 70%М, 100%Y, 50%В/ –
използва се като ограждащ контур, за схематичните
символи и текстове в графичните знаци (пиктограмите).
 Червен /Pantone 485C/, /CMYK 100%М, 100%Y/ – използва се
като червена диагонална пресичаща линия и надписа
ВНИМАНИЕ в графичните знаци (пиктограмите).

8

Знаците се доставят в офиса на Възложителя.
Изработка и доставка на Дървени колове, за поставяне на
забранителни знаци, в началото и края на прокарите за
домашни животни.

50

Размери: дължина 1200 см.;
Материал: Дървесина - импрегнирани иглолистни бичени опорни
греди 120/120 мм, които в горната си част са скосени или заоблени,
а долната е скосена за забиване в терена;
Да се използва иглолистна дървесина – здрава ипредварително
обработена (просушена и импрегнирана по подходящ начин и
лакиран с висококачествен лак, трикратно) съгласно действащия
БДС стандарт EN 351-1: 351-2:2008. Доставят се в офиса на
Възложителя.
По дейност 5 Опазване на природно местообитание 7140 Преходни
блата и плаващи подвижни торфища
9
Дизайн, изработка, доставка и монтаж на Информационен знак
(табела) и изработка на носещ елемент
Размер на знака – 70/50см

12 табели и 6
носещи
елемента

6

Текстовата част и снимковия материал за информационния знак се
предоставят на Изпълнителя от ДНПЦБ;
Изпълнителят разработва дизайна на информационния знак‚ при
който донорите да бъдат визуализирани с пълния вариант за
публичност, дизайнът задължително трябва да включва:
Надпис в зеленото каре на информационния знак:
Втора категория
Национален парк „Централен Балкан“
При дизайна на табелите да се предвиди място и за следните лога:

Материал: Алуминиев композитен панел 3мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ, каст фолио и защитен мат ламинат;
Цветове:
 ПАСТЕЛНОЖЪЛТ /25%Y/ – използва се като основен цвят на
всички нформативните табели, на които има надписи,
текстове, карти, картини, рисунки, съобщения, упътвания и
т.н.
 ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y,
20%K/ – използва се за обозначителните или
информативните табели и е винаги фон, на който са
изобразени символът за защитена територия и съответния
надпис
Използват се следните шрифтове:
Основният шрифт за наименованието на защитената територия е
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Helen Bg BLACK. Главни букви.
Основният шрифт за категорията на защитената територия върху
знаците е Helen Bg REGULAR. Главни букви.
Основният шрифт за останалите текстове (съдържания) в
информативните знаци е Helen Bg REGULAR.
При липса на шрифт Helen Bg, който е лицензиран, същите правила
за основен и допълнителен шрифт може да се изпълнят с Arial,
който е системен.
За изработка на носещият елемент да се използват следните
материали:

Дървесина - импрегнирани иглолистни бичени опорни греди
120/120 мм, като в горната си част са скосени или заоблени, а
долната е закотвена в земята.
Да се използва дървесина, която трябва да бъде здрава и
предварително обработена (просушена и импрегнирана по
подходящ начин, лакирана с висококачествен лак , трикратно)
съгласно действащия БДС стандарт EN 351-1: 351-2:2008.
Бетон: армиран бетон с квадратен профил с размери минимум
150/150 мм и подходяща стоманена армировка;
За монтаж на панела да се използват винтове с размери и
характеристики, съответстващи на носещите елементи, като не се
допуска закриване на текста на знака;
Винтовете следва да са с подходящо антикорозионно покритие
(галванизирани) или от неръждаема стомана.
Изпълнителят монтира на терена 6 броя от информационните
знаци на местата посочени в Приложение 1.1. към ТС, а останалите
6 бр. се доставят в офиса на Възложителя.
По дейност 12 Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него
10
Дизайн, изработка и доставка на обозначителен символ
(табела) за маркиране границата на НП „Централен Балкан“

20 000
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Размер: 100/100 мм.;
Изобразява логото на НП „Централен Балкан“;
Изпълнителят да предложи дизайн на знак, при който донорите да
бъдат визуализирани с краткия вариант за публичност.
Материал: Алуминиев композитен панел 3мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат;
Цветове:
 Жълт /Pantone Hexachrome yellow C/, /CMYK 10%М, 100%Y/
– използва се като основен цветен фон за графичните знаци
(пиктограмите).
 Червен /Pantone 485C/, /CMYK 100%М, 100%Y/ – използва се
като червена диагонална пресичаща линия и надписа
ВНИМАНИЕ в графичните знаци (пиктограмите).
Логото на НПЦБ се предоставя от Възложителя.
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Доставят се в офиса на Възложителя
Дизайн, изработка и доставка на обозначителен символ
(табела) за маркиране границата на резерватите в НП
„Централен Балкан“

20 000

Размер: 100/100 мм.;
Изобразява логото на НП „Централен Балкан“ и надписа „резерват“;
Изпълнителят да предложи дизайн на знак, при който донорите да
бъдат визуализирани с краткия вариант за публичност.
Материал: Алуминиев композитен панел 3мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат;
Цветове:
 Жълт /Pantone Hexachrome yellow C/, /CMYK 10%М, 100%Y/
– използва се като основен цветен фон за графичните знаци
(пиктограмите), както и за надпис „Резерват“
 Червен /Pantone 485C/, /CMYK 100%М, 100%Y/ – използва се
контур на знака
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Логото на НПЦБ се предоставя от на Възложителя.
Знаците се доставят в офиса на Възложителя.
Дизайн, изработка, доставка и монтаж на обозначителен знак 230 табели и 115
(табела) за пътища и пътеки, навлизащи в територията на
носещи
Национален парк „Централен Балкан“ и изработка на носещ
елементи
елемент
Размер на панела: 700/500 мм.

Изпълнителят разработва дизайна на информационния знак,
при който донорите да бъдат визуализирани с пълния вариант за
публичност, дизайнът задължително трябва да включва:
Надпис в зеленото каре на информационния знак:
Втора категория
Национален парк „Централен Балкан“
При дизайна на табелите да се предвиди място и за следните лога:

Материал: Алуминиев композитен панел 3 мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат;
Цветове:
 ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y,
20%K/ – използва се за обозначителните или
информативните табели и е винаги фон, на който са
изобразени символът за защитена територия и надписът.
 БЯЛ – използва се за изписване на категорията на
защитената територия, наименованието на защитената
територия както и за символа за защитена територия.
Използват се следните шрифтове:
Основният шрифт за наименованието на защитената територия е
Helen Bg BLACK. Главни букви.
Основният шрифт за категорията на защитената територия върху
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знаците е Helen Bg REGULAR. Главни букви.
Основният шрифт за останалите текстове (съдържания) в
информативните знаци е Helen Bg REGULAR.
При липса на шрифт Helen Bg, който е лицензиран, същите правила
за основен и допълнителен шрифт може да се изпълнят с Arial,
който е системен.
За изработка на носещият елемент да се използват следните
материали:
Материал:Дървесина - импрегнирани иглолистни - бичени опорни
греди 120/120 мм, като в горната си част са скосени или заоблени, а
долната е закотвена в земята;
Да се използва се дървесина, която трябва да бъде здрава и
предварително обработена (просушена и импрегнирана по
подходящ начин) лакирана с висококачествен лак трикратно)
съгласно действащия БДС стандарт EN 351-1; 351-2:2008;
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Бетон: армиран бетон с квадратен профил с размери минимум
150/150 мм и подходяща стоманена армировка;
За монтаж на панела да се използват винтове с размери и
характеристики съответстващи на носещите елементи, като не се
допуска закриване на текста на знака. Винтовете следва да са с
подходящо антикорозионно покритие (галванизирани) или от
неръждаема стомана.
Изпълнителят монтира на терена 115 броя информационните
знаци на местата посочени в Приложение 1.1. от ТС Останалите 115
бр. знаци се доставят в офиса на Възложителя.
Дизайн, изработка, доставка и монтаж на обозначителен знак
(табела) за туристически пътеки, навлизащи в безлесната
територия на резервати в НП „Централен Балкан“ и изработка
на носещ елемент

42 табели и 21
носещи
елемента

Размер на панела 700/500 мм.

Изпълнителят разработва дизайна на информационния знак,
при който донорите да бъдат визуализирани с пълния вариант за
публичност, дизайнът задължително трябва да включва:
Надпис в зеленото каре на информационния знак:
Първа категория
За наименование на резерват се изписва
 Резерват „Царичина – 4 бр.;
 Резерват „Козя стена“ - 2 бр.;
 Резерват „Стенето“ – 2 бр.;
 Резерват „Стара река“ - 1 бр.;
 Резерват „Джендема“ - 2 бр.;
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 Резерват „Северен Джендем“ - 3 бр.;
 Резерват „Соколна“ - 2 бр.;
 Резерват „Пеещи скали“ - 1 бр.;
 Резерват „Боатин“ – 4 бр.
При дизайна на табелите да се предвиди място и за следнoтo логo:

Материал: Алуминиев композитен панел 3 мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат;
При дизайна да се използва пълен вариант на публичност.
Да се предвиди място и за следните лога:

Цветове:
 ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y,
20%K/ – използва се за обозначителните или
информативните табели и е винаги фон, на който са
изобразени символът за защитена територия и надписът.
 БЯЛ – използва се за изписване на категорията на
защитената територия, наименованието на защитената
територия както и за символа за защитена територия;
Използват се следните шрифтове:
Основният шрифт за наименованието на защитената територия е
Helen Bg BLACK. Главни букви.
Основният шрифт за категорията на защитената територия върху
знаците е Helen Bg REGULAR. Главни букви.
Основният шрифт за останалите текстове (съдържания) в
информативните знаци е Helen Bg REGULAR.
При липса на шрифт Helen Bg, който е лицензиран, същите правила
за основен и допълнителен шрифт може да се изпълнят с Arial,
който е системен.
За изработка на носещият елемент да се използват следните
материали:
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Дървесина: импрегниран иглолистен материал - бичените опорни
греди 120/120 мм, като в горната си част са скосени или заоблени, а
долната е закотвена в земята; трябва да бъде здрава и
предварително обработена (просушена и импрегнирана по
подходящ начин, лакиран с висококачествен лак, трикратно),
съгласно действащия БДС стандарт EN 351-1; 351-2:2008;
Бетон: армиран бетон с квадратен профил с размери минимум
150/150 мм и подходяща стоманена армировка;
За монтаж на панела да се използват винтове с размери и
характеристики съответстващи на носещите елементи, като не се
допуска закриване на текста на знака;
Винтовете следва да са с подходящо антикорозионно покритие
(галванизирани) или от неръждаема стомана.
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Изпълнителят монтира на терена 21 броя информационните знаци
на местата посочени в Приложение 1.1. към ТС. Останалите 21 бр.
знаци се доставят в офиса на Възложителя.
Дизайн, изработка, доставка и монтаж на обозначителен знак
(табела) за поддържан резерват „Чамджа“ и изработка на
носещ елемент
Размер на панела: 700/500 мм.

8 табели и 4
носещи
елемента

Изпълнителят разработва дизайна на информационния знак,
при който донорите да бъдат визуализирани с пълния вариант за
публичност, дизайнът задължително трябва да включва:
Надпис в зеленото каре на информационния знак:
Четвърта категория
Поддържан резерват „Чамджа“
Материал: Алуминиев композитен панел 3 мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат;
Цветове:
 ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y,
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20%K/ – използва се за обозначителните или
информативните табели и е винаги фон, на който са
изобразени символът за защитена територия и надписът.
 БЯЛ – използва се за изписване на категорията на
защитената територия, наименованието на защитената
територия както и за символа за защитена територия.
Използват се следните шрифтове:
Основният шрифт за наименованието на защитената територия е
Helen Bg BLACK. Главни букви;
Основният шрифт за категорията на защитената територия върху
знаците е Helen Bg REGULAR. Главни букви;
Основният шрифт за останалите текстове (съдържания) в
информативните знаци е Helen Bg REGULAR;
При липса на шрифт Helen Bg, който е лицензиран, същите правила
за основен и допълнителен шрифт може да се изпълнят с Arial,
който е системен.
За изработка на носещият елемент да се използват следните
материали:

Дървесина импрегниран иглолистен материал - бичените опорни
греди 120/120 мм, като в горната си част са скосени или заоблени, а
долната е закотвена в земята.
Да се използва дървесина , която трябва да бъде здрава и
предварително обработена (просушена и импрегнирана по
подходящ начин, лакиран с висококачествен лак, трикратно),
съгласно действащия БДС стандарт EN 351-1; 351-2:2008;
Бетон: армиран бетон с квадратен профил с размери минимум
150/150 мм и подходяща стоманена армировка;
За монтаж на панела да се използват винтове с размери и
характеристики съответстващи на носещите елементи, като не се
допуска закриване на текста на знака;
Винтовете следва да са с подходящо антикорозионно покритие
(галванизирани) или от неръждаема стомана;
Изпълнителят монтира на терена 4 броя от информационните
знаци на местата посочени в Приложение 1,1към ТС. Останалите 4
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15

бр. знаци се доставят в офиса на Възложителя.
Дизайн, изработка, доставка и монтаж на обозначителен знак
(табела) за резерват „Еленова гора“ и изработка на носещ
елемент
Размер на панела: 700/500 мм.

8 табели и 4
носещи
елемента

Изпълнителят разработва дизайна на информационния знак,
при който донорите да бъдат визуализирани с пълния вариант за
публичност, дизайнът задължително трябва да включва:
Първа категория
Резерват „Еленова гора“
Материал: Алуминиев композитен панел 3 мм, каширани с
разпечатка на ПВЦ каст фолио и защитен мат ламинат.
Цветове:
 ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y,
20%K/ – използва се за обозначителните или
информативните табели и е винаги фон, на който са
изобразени символът за защитена територия и надписът.
 БЯЛ – използва се за изписване на категорията на
защитената територия, наименованието на защитената
територия както и за символа за защитена територия.
Използват се следните шрифтове:
Основният шрифт за наименованието на защитената територия е
Helen Bg BLACK. Главни букви;
Основният шрифт за категорията на защитената територия върху
знаците е Helen Bg REGULAR. Главни букви;
Основният шрифт за останалите текстове (съдържания) в
информативните знаци е Helen Bg REGULAR;
При липса на шрифт Helen Bg, който е лицензиран, същите правила
за основен и допълнителен шрифт може да се изпълнят с Arial,
който е системен.
За изработка на носещият елемент да се използват следните
материали:
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Дървесина импрегниран иглолистен материал бичени опорни
греди 120/120 мм, като в горната си част са скосени или заоблени, а
долната е закотвена в земята;
Да се използва се дървесина, която трябва да бъде здрава и
предварително обработена (просушена и импрегнирана по
подходящ начин, лакирани с висококачествен лак, трикратно.),
съгласно действащия БДС стандарт EN 351-1: 351-2:2008;
Бетон: армиран бетон с квадратен профил с размери минимум
150/150 мм и подходяща стоманена армировка;
За монтаж на панела да се използват винтове с размери и
характеристики съответстващи на носещите елементи, като не се
допуска закриване на текста на знака;
Винтовете следва да са с подходящо антикорозионно покритие
(галванизирани) или от неръждаема стомана;
Изпълнителят монтира на терена 4 броя от информационните
знаци на местата посочени в Приложение 1,1 към ТС. Останалите 4
бр. знаци се доставят в офиса на Възложителя.

6. При доставката всички продукти трябва да бъдат подходящо опаковани.
7. Възложителят си запазва правото да не възложи цялото количество. Възлагането ще
става посредством заявка, в която ще се конкретизират позиции и бройки
артикули/материали. Срокът за изработката започва да тече от деня, следващ датата
на заявката, когато в заявката не се съдържат позиции, за които е необходимо да се
прави дизайн. Когато в заявката се съдържат позиции, за които е предвидено дизайн,
срокът за изработка започва да тече след одобрен от Възложителя дизайн.
Артикулите/материалите трябва да бъдат изготвени с пълния или кратък вариант за
публичност (по възлагане от Възложителя), както следва:

Пълен вариант на публичност:
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www.eufunds.bg
Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни
местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан“, одобрен със Заповед
№РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие
Кратък вариант на публичност:

Европейски съюз
Логата на ОПОС се изпълняват с цветове, според Единен наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.
Представената от Изпълнителя дизайнерска разработка на промоционалните
материали, табелите и знаците може да бъде променяна до 5 пъти по искане на
Възложителя, преди окончателното ѝ съгласуване;
Снимковият материал за дизайнерската разработка на банерите се предоставя от
ДНПЦБ.
8. Възложителят е длъжен да възложи монтаж на всички доставени артикули, когато за
тях е предвиден такъв до 30 дни преди датата на приключване на договора.
9. Възлагането на монтаж ще става посредством заявка, в която ще се конкретизира
мястото за монтаж на съответните елементи. Срокът за монтаж започва да тече от
деня, следващ датата на заявката.
10. МЯСТО НА ДОСТАВКА/МОНТАЖ
Централен офис на Дирекция „НП Централен Балкан”, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3 или
територията на НП Централен Балкан.
Позициите, които подлежат на монтаж от страна на Изпълнителя са: №5, №6, №9, №12,
№13, №14 и № 15.
Възложителят ще осигури на Изпълнителя достъп до мястото за монтаж и
необходимите документи и разрешителни.
11. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчката е до изпълнение на всички
поети от Страните задължения по Договора, но не по късно от 26.05.2023 г.
12. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ
Текстовото съдържание и графичното оформление на всички материали да бъдат
съобразени с изискванията за информиране и публичност, съгласно Единния наръчник
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020
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г.
Наръчникът
се
намира
на
следния
линк:
https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-20142020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-20142020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
13. ОТЧЕТНОСТ И ПЛАЩАНИЯ
След всяка заявка от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет)
работни дни да предложи дизайн и визия на информационните и промоционалните
материали/артикули. Възложителят одобрява предложения дизайн в срок от 5 (пет)
работни дни, за което се съставя констативен протокол, подписан от определени
представители на страните. В случай, че Възложителят върне за промени предложения
дизайн, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) работни дни от получаването на
забележките по пощата или по e-mail да коригира дизайна и да представи нова визия на
информационните и промоционалните материали/артикули.
Максималният срок за изработка и доставка на
информационните
материали/артикули, табели, билбордове е 45 (четиридесет и пет) работни дни,
считано от окончателното одобрение на дизайна от Възложителя. Срокът за монтажа
на изработените табели и билбордове се определя в заявката.
За всяка изпълнена изработка, доставка и/или монтаж се подписва приемопредавателен протокол, подписан от определени представители на страните.
Плащанията се извършват съгласно условията и реда на подписания договор.
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