ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
Доставка на печатни информационни и промоционални материали по дейност
№16 Информация и комуникация

от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни
местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“,
по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“

1. Цел и предмет на поръчката:
Обществената поръчка е с цел избор на изпълнител за дизайн, предпечат, производство,
и доставка на печатни и промоционални материали във връзка 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:
Възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на Дирекция
„Национален парк Централен Балкан“, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3.
3. Местоположение на проекта

------------------------------------------------------ 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.

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 №РД-559/05
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
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,
2

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festucobrometalia) (*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
5.1. Дизайн, предпечат, производство и доставка на печатни материали:

 Брошура 1
Тема на брошура 1: Работно заглавие „Какво ще се изпълни в рамките на проекта“
Тираж: 600 броя;
Формат: А4, прегъната на две;
Цветност: 4+4
Медия: 150 гр. Мат
 Брошура 2
Тема на брошура 2: Работно заглавие „Изпълнение на дейностите по проекта“
Тираж: 900 броя;
Размер: 45/21, с две сгъвки, по късия ръб.
Цветност: 4+4
Медия: 150 гр. мат
 Плакати
Формат: 500х700 мм;
Хартия: хромова, UV лаково покритие
Цветност:4+0;
Брой: 1500
 Административна бланки
Формат: А 4;
Хартия: бяла, 80гр/м2;
Цветност: 4+0;
Брой: 500 бр.
 Папки
Формат: А 4;
Цветност 4+0;
Хартия: Щанцован, лепен, картон хром 250 гр.
Брой: 200 бр.
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Материалите следва да бъдат визуализирани с пълен вариант на публичност.
Представената от Изпълнителя дизайнерска разработка може да бъде променяна до
5 пъти по искане на Възложителя, преди окончателното ѝ съгласуване.
Текстовата част и снимковият материал за разработката на брошурите, плакатите и
папките се предоставя от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ).
Изпълнителят разработва дизайна на продуктите.
6.2. Дизайн, производство и доставка на промоционални материали:


Бележници - от рециклирани материали
Корица: твърда;
Хартия: офсет;
Тяло: на редове, 90-100 листа;
Размер на листа 13 -15 см x 18 - 21 cм.
Снимковият материал за дизайнерската разработка на корицата, се предоставя от
Дирекция „НП Централен Балкан“. Да се използва пълен вариант на публичност.
Брой: 800 броя

Торбичка от естествен текстилен материал
Формат: 300х450х150мм;
Цветност: 4+0;
Брой: с къси дръжки – 300 броя.
Брой: с дълга дръжка – 200 броя.
Да се използва пълен вариант на публичност.


Торбичка от рециклирана хартия
Размери: 32-34 х 42-45 х 15-16 см.;
Да се използва пълен вариант на публичност
Брой: 500 броя.

Тениска
Състав: 100% памук;
Щампа: (Кратък вариант за публичност, логото на парка и име на проекта (слоган))
Плътност: цветни – 165 g/m2;
Цвят: ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y, 20%K/
Размери: от S до 2XL; S-50 бр.; M-50 бр.; L-100 бр.; XL-50 бр; 2XL -50бр.
Тениските да бъдат индивидуално опаковани и сортирани по размер.
Брой: 500 бр.
6.3. Изработване на информационни стикери:
 Хартиен стикер
Със следните размери:
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14х10 см -100 броя – Пълен вариант на публичност.
10х3 см -200 броя – Пълен вариант на публичност.
5х2 см -200 броя - Кратък вариант на публичност.
Информационните стикери ще се поставят на доставените и изработени материали по
проекта.

7. Материалите трябва да бъдат изготвени с пълния или кратък вариант за публичност,
както следва:

Пълен вариант на публичност:

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.
9. При доставката всички продукти трябва да бъдат подходящо опаковани.
10. Възложителят си запазва правото да не възложи цялото количество. Всяка позиция
ще се възлага със заявка, в която се определят брой и вид на артикулите. Срокът за
изработка и доставка ще се определя от датата на одобрения от Възложителя дизайн.
11. Място на доставка - Централен офис на Дирекция „НП Централен Балкан”, гр.
Габрово, ул. Бодра смяна 3.
12. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до изпълнение на всички
поети от Страните задължения по Договора, но не по късно от 26.05.2023 г.
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13. 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 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
14. 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 промоционалние
материали. 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 промоционални материали.
Срокът за изработка и доставка на информационните и промоционални материали е до
30 (тридесет) работни дни, считано от окончателното одобрение на дизайна им от
Възложителя.
За всяка доставка се подписва приемо-предавателен протокол, подписан от
представители на страните.
Плащанията се извършват съгласно условията и реда на подписания договор.
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