ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ
ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ: „Д-Р
ЗЛ. ПЕТКОВ”, „ИВАН ВАЗОВ”, „Г. БЕНКОВСКИ”, „ХР. БОТЕВ” И “ДУНАВ”;
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВА ПАРКИНГА ВСТРАНИ ОТ УЛИЦИ „Д-Р ЗЛ.
ПЕТКОВ” И „Г. БЕНКОВСКИ”; И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В
БЛИЗОСТ ДО УЛ. „Г. БЕНКОВСКИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 Г.
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1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1

Възложител

Община Балчик
1.2

Място на изпълнение

Област Добрич. Община Балчик, град Балчик

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящата техническа спецификация е е за изпълнение на мерки по информираност и
публичност на проект “Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков”,
„Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на два паркинга
встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски”; и изграждане на места за
отдих в близост до ул. „Г. Бенковски”, за изпълнението на който Община Балчик е
подписала договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013
с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) –
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
(ОПРР). Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4:
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и
устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.
В рамките на горецитираните сфери на интервенция се предоставя подкрепа за
инвестиции, насочени към подпомагане развитието на устойчиви, интегрирани и
достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за техните жители и
посетители. Целите на проекта на община Балчик са в съответствие с целите на ОПРР и
са насочени към подобряването на физическата среда и превенция на риска и по
същество представляват инвестиция в жизнената среда на населеното място, като
решаващ фактор за повишаване на атрактивността й, задържането на местното
население, привличане на по-голям брой туристи и като цяло - постигане на устойчиво
социално - икономическото развитие.

Изпълнението на настоящата спецификация следва да бъде изцяло съобразено с
изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, както и с
всички съотносими закони и подзаконови нормативни актове.

3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предметът на настоящата поръчка е изработване, доставка и монтаж (където е
приложимо) на материали за информираност и публичност – билбордове, табели и
информационни брошури за проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р
Зл. Петков”, „Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на
два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски”; и изграждане на
места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски”.
При изпълнението на поръчката

и изработване на елементите и материалите за

осигуряване на информираност и публичност Изпълнителят следва стриктно да
съблюдава Насоките за публичност, публикувани и периодично актуализирани на сайта
на

Управляващия

орган

(http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=50),

на
относно

ОПРР
съдържанието

и

графичните спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани
от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

4. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
4.1. Предмет и обхват на поръчката
Изпълнителят следва да извърши следните дейности:
4.1.1. Изработване, доставка и монтаж на билбордове
Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на местата на изпълнение на СМР
на съответните обекти от проекта 9 (девет) броя билбордове, на които задължително
трябва да бъде изобразено следното:
 Името на проекта;
 Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, където емблемата на
Европейския съюз следва да съответства на графичните стандарти в Анекс І на
Регламент 1828/2006 на ЕК;

 Лого на Европейския фонд за регионално развитие;
 Лого на Оперативната програма за регионално развитие;
 Размера на европейското и националното съфинансиране;
 Да се указва вида и името на съответната дейност - тази информация трябва да
заема поне 25% от площта на билборда;
 Посланието, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция:
„Инвестираме във вашето бъдеще”

За изработването на билбордовете Изпълнителя трябва да се съобрази и със
следните изисквания:
-

Тип на конструкция: Метална / Алуминиева;

-

Височина на метална конструкция (над земята): 2,5 метра;

-

Размер на информационна площ: 12 кв. м.: 3 метра височина / 4 метра широчина;

-

Цветност: пълноцветно;

Изисквания към съдържанието на всеки един от посочените елементи:

 Име на проекта:
“Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, „Г.
Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици
„Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски”; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г.
Бенковски”;

 Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”:
Образът на ЕС се представя графично чрез флага на ЕС, придружен от думите
“Европейски съюз”, изписани изцяло.

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани
цветове:
Описание на символиката

На небесносин фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които
образуват кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е
постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.

Описание на хералдиката
На небесносин фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се
допират.
Описание на геометрията

Флагът има формата на син правоъгълник с крило един път и половина от височината
му. Дванадесетте златни звезди са правилно разпределени по невидима окръжност,
чийто център е в точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на
кръга е равен на една трета от височината на правоъгълника. Всяка от петолъчните
звезди е построена в невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от
височината на правоъгълника. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. един от
лъчите сочи нагоре и два от лъчите, опират в невидима линия, под прав ъгъл на
вертикалната линия. Звездите се разполагат като цифри по часовников циферблат.
Техният брой е непроменлив.

Регламентирани цветове
Цветовете на емблемата са следните:
– PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага
– PANTONE YELLOW за звездите.

Възпроизвеждане по четирицветната технология

Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята
трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната
технология:
– PANTONE YELLOW се получава като се използва 100% “Process Yellow”
– PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process Cyan” и 80
% “Process Magenta”
Интернет
В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153
(шестдесетично:

000099)

и

PANTONE

YELLOW

на

цвят

RGB:255/204/0

(шестдесетично:
FFCC00).

Възпроизвеждане по монохромна технология
С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да включат
звездите, също в черно на бял фон.

Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100 % за фон, а звездите изобразяват
като бял негатив.

Възпроизвеждане на цветен фон
Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава бяла
линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината правоъгълника

Описаните по-горе флагове могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на
Интернет адрес:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

 Логото на ЕФРР.
Образът на ЕФРР се представя чрез следното лого:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето
бъдеще

Използва се следното лого на английски език:

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
Investing in Your Future

 Логото на ОПРР
Оперативна програма “Регионално развитие” се представя чрез следното лого на
български език:

Използва се следното лого на английски език:

Логото на ЕФРР и ОПРР се придружават от следната информация:
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. “
Логото на ЕФРР и ОПРР могат да бъдат изтеглени от интернет сайта на ОПРР
www.bgregio.eu

 Размерът на европейското и националното съфинансиране
Да съдържа следният текст:
„Обща стойност на проекта: 4 287 715,46 лева.
Европейски Фонд за Регионално Развитие: 3 644 558,14 лева.
Национално съфинансиране: 428 770,32 лева.

Община Балчик: 214 387,00 лева.”

 Да се указва вида и името на съответната дейност:
Да съдържа следният текст в зависимост от обекта на интервенция:
„Изпълнение на строително – монтажни работи по Рехабилитация /
Изграждане на (наименование на обект) .......................................”
Тази информация трябва да заема поне 25% от площта на билборда;

Билбордовете се отстраняват не по-късно от шест месеца след приключване на
работата по проекта и се заменят от постоянни обяснителни табели.

4.1.2. Изработване, доставка и монтиране на постоянни информационни табели
Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на видно място (съобразно
размера на сградата или мястото) на местата на изпълнените СМР 9 (девет) броя
постоянни табели.
За изработването на табелите Изпълнителя трябва да се съобрази и със следните
изисквания:
-

Материал: Винилена рамка;

-

Размер на информационната табела: 1 метър височина и 1,40 метра широчина;

-

Цветност: пълноцветно;

Информационните табели следва да съдържат същата информация, както
билбордовете.
Информационните табели се поставят до 30 дни от приключване на проекта,
непосредствено след като бъдат отстранени билбордовете.
4.1.3. Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, и отпечатване) и доставка
на информационни брошури

Изпълнителят следва да извърши дизайна, предпечатната подготовка и отпечатването
на 1 000 (хиляда) броя информационни брошури, които следва да съдържат на
корицата:
 Логото на ЕФРР – съгласно изискванията за него посочени в точка 4.1.1.
 Логото на ОПРР - съгласно изискванията за него посочени в точка 4.1.1.
 Името на проекта, който се изпълнява - съгласно точка 4.1.1.
 Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
 Изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на Република България”
 Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският
Национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и
Националния флаг)
 Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu
 Размера на европейското и националното съфинансиране;
 Да се указва вида и името на съответната дейност;
 Посланието, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция:
„Инвестираме във вашето бъдеще”
 Останалата част от съдържанието на брошурата, включваща информация за
целите на проекта, дейности резултати, снимков материал, ще бъде предоставена
на изпълнителя от Възложителя в срок до 30 дни след подписване на договора за
информираност и визуализация.
За изработването на брошурите Изпълнителят трябва да се съобрази и със следните
изисквания:
-

Брой страници на един брой брошура: 8 страници;

-

Формат на брошура: А4;

-

Тип хартия: 200 грама хром/гланц и гланц ламинат двустранни;

-

Цветност на брошура: двустранно пълноцветна (4+4 цвята);

4.2. Изисквания по отношение на предмета на поръчката:
4.2.1. Да бъде съобразена с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в
Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него;
4.2.2. Да бъде съобразена с Насоките за осъществяване на мерките за информация и
публичност от бенефициентите, публикувани от Управляващия орган на ОПРР и
налични на официалния уеб сайт на програмата;

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
5.1. Изработени, доставени и монтирани билбордове – 9 (девет) броя;
5.2. Изработени, доставени и монтирани постоянни информационни табели – 9
(девет) броя;
5.3. Изработени и отпечатани информационни брошури – 1000 (хиляда) броя;

6. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Сроковете за изпълнение на дейностите по т. 4 са както следва:
 60 дни след подписване на договора, за дейностите по т. 4.1.1 - изработване,
доставка и монтаж на билбордове. Демонтажът на билбордовете се извършва до
30 дни след приключване на СМР по всеки от обектите на проекта, за което
Изпълнителят на настоящата поръчка ще бъде уведомяван своевременно от
Възложителя за приключването на СМР.
 индикативният срок за извършване на дейностите по т. 4.1.2 (изработване,
доставка и монтаж на постоянни табели) е до 30 дни след приключването на
СМР по всеки от обектите /за което Изпълнителят ще бъде уведомен
своевременно от Възложителя/ и демонтажа на билбордовете по т. 4.1.1
 индикативният срок за извършване на т. 4.1.3 (изработване и отпечатване на
информационни брошури) е до 30 дни след предоставяне на информацията от
възложителя относно целите на проекта, дейности, резултати и снимков
материал,.
Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и благоустрояване
на улици: „Д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”;

Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г.
Бенковски”; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

