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Приложение №2

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА
НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКО
ЗАДАНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на дейности по информация и
публичност”по проект „Реконструкция , обновяване и
оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко
Търново“ с цел преструктуриране в Медицински център“
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”
по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество,
операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции”, схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:BG161PO001/4.1-05/2011

2013 г.
Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Подробно описание на услугите– предмет на услугата по отделни елементи
Изработка на постоянни обяснителни табели – 2 броя
• Предоставяне на начална информация от страна на Възложителя (текст и снимки ако има
налични). Изпълнителят ще подготви и съгласува предварително с Възложителя дизайна и текста
на табелите.
• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на табелите; Изготвяне и предоставяне на
Възложителя на работен проект на табелите;
• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, преработване
или доработване на работния проект на табелите до приемане от страна на Възложителя.
• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на табелите с изискванията за информация и
публичност на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
• Изготвяне и одобряване на идеен проект на табелите;
• Печат/изработка и монтаж на табелите, съобразено с плана за изпълнение на проекта;
Изработка на билборд – 1 брой
• Предоставяне на начална информация от страна на Възложителя (текст и снимки ако има
налични). Изпълнителят ще подготви и съгласува предварително с Възложителя дизайна и текста
на билборда.
• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на билборда; Изготвяне и предоставяне на
Възложителя на работен проект на билборда;
• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, преработване
или доработване на работния проект на билборда до приемане от страна на Възложителя.
• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на билборда с изискванията за информация и
публичност на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
• Изготвяне и одобряване на идеен проект на билборда;
• Печат/изработка и монтаж на билборда, съобразено с плана за изпълнение на проекта;
Подготовка и публикуване на прессъобщения в печатни и електронни медии – 4 броя
• Предоставяне на начална информация от страна на Възложителя. Изпълнителят следва да
подготви и съгласува предварително с Възложителя текста на изявленията за пресата;
Предоставяне на Възложителя на работния проект на прессъобщенията;
• Редактиране и уточняване на съдържанието; Синхронизиране на уточненото вече съдържание
на публикациите с изискванията за информация и публичност на проектите по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007 - 2013”.
• Изготвяне от Изпълнителя и одобряване от Възложителя на идейни проекти на изявленията за
пресата;
Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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• Изпълнителя следва да осъществи контакт със съответната печатна медия; Публикуване на
прессъобщенията в предвидените по договора срокове.
Организиране на пресконференции – 2 броя
•
Първа пресконференция: ще се проведе в началото на проекта, цели да запознае
общността с идеята и очакваните ползи от реализацията на проекта.
Изпълнителят следва да подготви заседателната зала на общината, където ще се проведе
пресконференцията, и да осигури кетъринг, мултимедия и компютър.
•
Втора заключителна пресконференция: ще бъде проведена в края на проекта за отчитане
на постигнатите резултати;
- Изпълнителят следва да подготви зала, където ще се проведе пресконференцията, кетъринг,
мултимедия.
Мултимедийна презентация на пресконференциите – 2 броя
За първата пресконференция изпълнителят следва да подготви презентация на проекта – резюме,
представящо целите на проекта, дейностите, очакваните резултати, снимков материал, дизайн и
визия съобразени с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
За втората заключителна пресконференция изпълнителят следва да подготви презентация на
проекта – резюме, представящо постигнатите резултати, дизайн и визия съобразени с
изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
Изработка на банер – 1 брой
• Предоставяне на начална информация от страна на Възложителя (текст и снимки ако има
налични). Изпълнителят ще подготви и съгласува предварително с Възложителя дизайна и текста
на банера.
• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на банера; Изготвяне и предоставяне на
Възложителя на работен проект на банера;
• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, преработване
или доработване на работния проект на банера до приемане от страна на Възложителя.
• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на банера с изискванията за информация и
публичност на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
• Изготвяне и одобряване на идеен проект на банера;
• Печат/изработка на банера, съобразено с плана за изпълнение на проекта;
Подготовка и отпечатване на листовки – 500 броя
• Предоставяне на начална информация от страна на Възложителя (текст и снимки ако има
налични). Изпълнителят ще подготви и съгласува предварително с Възложителя дизайна и текста
на листовките.
Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на листовките; Изготвяне и предоставяне на
Възложителя на работен проект на листовките;
• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, преработване
или доработване на работния проект на листовките до приемане от страна на Възложителя.
• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на листовките с изискванията за информация
и публичност на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
• Изготвяне и одобряване на идеен проект на листовките;
• Печат/изработка на листовките, съобразено с плана за изпълнение на проекта;
Забележка: За изпълнението на задълженията си изпълнителят се задължава да подготви
предварително електронен проект/няколко електронни проекта на съответния вид
продукт, да съгласува същите с възложителя и едва след одобрението от страна на
последния, дадено писмено, да изпълни в окончателния обем и вид задължението си.
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ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ













Изработка на постоянни обяснителни табели – 2 броя - Дизайн – изработва се от
изпълнителя по задание на Възложителя; Брой страни: едностранни; Размери: 70/50см.;
Материал: пексиглас с апликация от PVC фолио; Цветност: пълноцветен печат;
Съдържание съобразно насоките за осъществяване на мерките за информация и
публичност на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.
Изработка на билборд – 1 брой - Дизайн – изработва се от Изпълнителя по задание на
Възложителя; Брой страни: едностранен; Размер: H=3.00m, L=2.00m; Материал: метална
конструкция с ламарина и винил; Съдържание съобразно насоките за осъществяване на
мерките за информация и публичност на Оперативна програма „Регионално развитие
2007 - 2013“. На билборда ще бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на
Р.България и ще бъдат изобразени: името на проекта; флагът на ЕС и названието
„Европейски съюз”; логото на ЕФРР; логото на ОПРР; размерът на европейското и
националното съфинансиране. Ще бъдат указани видът и името на дейността.
Подготовка и публикуване на прессъобщения в печатните и електронните медии –
4 броя - Място на публикация: печатни и електронни медии на територията на Община
Малко Търново; За публикациите в печатни медии: Рекламни карета: черно-бели;
Местоположение: вътрешни страници; Прессъобщенията ще отразяват напредъка на
проекта на всеки по-важен етап от неговата реализация.
Организиране на пресконференции – 2 броя - Брой участници - 20 човека; Място на
провеждане – заседателна зала на Община Малко Търново; предоставяне на
презентационна техника /мултимедиен прожектор, екран, преносим компютър/; Кафе
пауза – кафе, чай, натурален сок, минерална вода, сладки и соленки за 20 души;
Мултимедийна презентация на пресконференциите – 2 броя – презентации,
изработени на PowerPoint, даващи следната информация:
За първата пресконференция – резюме, представящо целите на проекта, дейностите,
очакваните резултати, снимков материал, дизайн и визия съобразени с изискванията на
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“;
За втората заключителна пресконференция – резюме, представящо постигнатите
резултати, дизайн и визия съобразени с изискванията на Оперативна програма
„Регионално развитие 2007 - 2013“.
Изработка на банер – 1 брой - Дизайн, предпечат и печат на трансперант (банер), размер
200х85 см, със собствена стойка; Съдържание - името на проекта; стойността на проекта;
флага на ЕС; имената на ЕФРР и ОПРР; логото на ЕФРР и ОПРР.
Подготовка и отпечатване на листовки – 500 броя - размер А4, пълноцветни,
двустранно, ще съдържат информация за целите, дейностите и очакваните резултати от
проекта, снимки и др. На заглавната страница на брошурата ще се съдържа: логото на
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ЕФРР; логото на ОПРР; името на проекта; името Оперативна програма “Регионално
развитие 2007 – 2013”; изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”; флага на ЕС и
националния флаг на Р.България; интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu. В листовките
ще бъде отбелязан и следният стандартен текст: “Този документ е създаден в рамките на
проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД град
Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията ще се носи от Общинска
администрация Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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