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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  
КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ: 
 
 

 

 

„Осъществяване на дейности по информация и публичност”  по 

две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на 

материали по публичност” и Обособена позиция № 2 „Организиране на 

начална и заключителна пресконференция” по проект: „Създаване на 

звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в 

община Малко Търново”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013” схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” . 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

За  Обособена позиция 1 : 

Изработване на материали по публичност 

 

 

 Изработка на постоянна обяснителна табела – 1 броя - Дизайн – изработва се от 

изпълнителя по задание на Възложителя; Брой страни: едностранна; Размери: 50/30см.; 

Материал: пексиглас с апликация от PVC фолио; Цветност: пълноцветен печат; Съдържание 

съобразно насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013. 

 Табелата следва да указва вида и името на операцията в допълнение към следната 

информация, която следва да заема поне 25% от цялата площ на таблото/билборда: 

 а) логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 

1828/2006, както и позоваване на ЕС; 

   б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на 

ЕСФ; 

 в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”; 

 г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 

 

 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; както и следните елементи: 

 а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; 

 б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; 

 в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на 

Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. 

 Подготовка и публикуване на прессъобщения в печатните и електронните 

медии – 3 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. 

Всички печатни материали  следва да съдържат: 

а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 

б) наименованието на проекта, които се изпълнява; 

в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европеиския съюз“.  
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Горната информация трябва да заема поне 25% от площта на съответната лицева част 

на материала. 

 Изработване на стикери  за визуализация на закупеното оборудване/обзавеждане, 

работно облекло и  материали – 25 бр. - Дизайн, предпечат и печат на стикерите в размер 

10х8 см, самозалепващи се стикери.. Съдържание – номер на договора за БФП, името на 

проекта, както и следните елементи: 

 а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; 

 б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; 

 в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на 

Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. 

 г) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси. 

            д) инвентарен номер започващ с номера на договора за безвъзмездна финансова 

помощ - BG051PO001-5.1.04-0087-С001 

 

 Изработване на баджове за персонала на звеното – 17 бр. - Дизайн, предпечат и 

печат на баджовете - размер 10х8 см, с калъф  и механизъм  за закрепване на дреха. пълно 

изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси. Послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на 

Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. 

 

 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:  

а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 

б) наименованието на проекта, които се изпълнява; 

в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд 

на Европеиския съюз“.  

 Препоръчително е горната информация да заема поне 25% от площта на съответната 

корица или лицева част на материала.  

В листовките ще бъде отбелязан и следният стандартен текст: “Този документ е 

създаден в рамките на проект „Създаване на звено за грижа в домашна среда към 

„Домашен социален патронаж” в община Малко Търново , който се осъществява с 

финансовата помощ на Европейския социален фонд”. 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 Договарящия орган.”  
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

За Обособена позиция 2 : 

Организиране на Начална и заключителна пресконференция. 

 

 

 Организиране на пресконференции – 2 броя - Брой участници - 30 човека; Място на 

провеждане – наемна зала; предоставяне на презентационна техника /мултимедиен 

прожектор, екран, преносим компютър/; Кафе пауза  – кафе, чай, натурален сок, минерална 

вода.  

 Мултимедийна презентация на проекта – 2 броя – презентации, изработени на 

PowerPoint, даващи следната информация: 

 За първата пресконференция – резюме, представящо целите на проекта, дейностите, 

очакваните резултати, дизайн и визия съобразени с изискванията Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“; 

 За втората заключителна пресконференция – резюме, представящо постигнатите 

резултати, снимков материал, дизайн и визия съобразени с изискванията на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“; 

 

 

 

 


