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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Осигуряване на публичност и информация за проект „Бюро 

„Творческа Европа“ – България – 2017 г. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Осигуряване на публичност и информация за проект 

„Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ – 2017 г. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Осигуряване на публичност и информация за проект 

„КултПлатФорм_21“ 

 

В рамките на настоящата обществена поръчка участникът следва да извърши дейности по 

публичност и популяризиране на следните ПРОГРАМИ „Бюро „Творческа Европа“ – България 

– 2017 г.; „Европа за гражданите“ – 2017 г. и „КултПлатФорм_21“. 

Основните цели на предвидените дейности са: 

Постигане на обществена информираност по отношение на съответната програма. 

Информиране и повишаване на капацитета на културните оператори в България през 2017 г. 

във връзка с участието им програми и инициативи на Европейския съюз в секторите на 

културата и творчеството. на широката общественост за ролята, която играе ЕС съвместно с 

държавите - членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея. Постигане на 

обществена информираност по отношение на съдържанието и ползите от проектите. 

Информирането на обществеността, относно финансовия принос на ЕС за 

реализацията на проектите в рамките на настоящата обществена поръчка ще се постигне 

посредством провеждане на предвидените в проектите дейности по публичност и 

популяризиране на съответния проект. 
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Дейностите, които следва да бъдат изпълнение в рамките на проекти „Бюро 

„Творческа Европа“ – България – 2017 г.; „Европа за гражданите“ – 2017 г. и 

„КултПлатФорм_21“ са както следва:  

 

I. По отношение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Осигуряване на публичност и 

информация за проект „Бюро „Творческа Европа“ – България – 2017 г. 

 

Описание на предмета на поръчката и проект на техническа спецификация: 

Осигуряване на публичност и информация за проект „Бюро „Творческа Европа“ – 

България – 2017 г.“ 

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на дейности по публичност и 

информация на проект „Бюро Творческа Европа – България – 2017 г.“, който се изпълнява 

от Министерството на културата по договор с Изпълнителната агенция за образование, 

аудиовизия и култура на Европейската комисия. Проектът има за задача да предоставя 

информация за програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и да я популяризира в 

България през 2017 г. Бюрото подпомага секторите на културата и творчеството по 

отношение на Програмата и предоставя основна информация относно други подходящи 

възможности за подпомагане, които са на разположение в рамките на политиката на ЕС, 

както и стимулира трансграничното сътрудничество в рамките на секторите на културата 

и творчеството. Наред с това, Бюрото подпомага Европейската комисията чрез съдействие 

по отношение на секторите на културата и творчеството в България и при осигуряването 

на адекватна комуникационна дейност и разпространение на информация относно 

резултатите и въздействието на Програмата. Проектът следва да осигури комуникацията и 

разпространението на информацията за предоставеното финансиране от ЕС и 

постигнатите резултати за България. 

Цел на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, на който 

Министерството на културата да възложи изпълнението на дейности по публичност и 

информация, които да обезпечат функционирането на Бюро Творческа Европа – България 

през 2017 г. във връзка с информирането и повишаването на капацитета на културните 

оператори в България във връзка с участието им в програма „Творческа Европа“, както и 

други програми и инициативи на Европейския съюз в секторите на културата и 

творчеството. 
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№ Видове дейности по осигуряване на публичност и информация Количество 

1.  Реализиране на конференция с включено настаняване, изхранване, 

наем на зала с техническо оборудване и др. 

обхват – до 50 човека всяка; 

локация – в областни градове в страната.  

Необходими:  

Техническо оборудване (озвучаване, проектор, екран, брандирана 

катедра) 

Зали за провеждане  

Кафе пауза за 50 човека, включваща вода, кафе, чай и дребни 

сладки. 

Кетъринг – обяд до 50 човека. 

3 

2.  Проект, изработка и доставка на брандиран блокнот: А5 х 50 листа, 

с подложка 1-2 мм 2+0 цвята на тялото - ефектна хартия, подложка 

картон  

1000 

3.  Проект, изработка и доставка на брандирана еко химикалка 

технология: директен печат, 1 позиция 

цвят(ове) за печат: пълноцветно 

1500 

4.  Проект, изработка и доставка на молив, триъгълен 

технология: директен печат, 1 позиция 

цвят(ове) за печат: пълноцветно  

1500 

5.  Проект, изработка и доставка на брандиран мини бележник с 6 

цветни молива и 60 мемо листчета 

Размери: 

10 x 9 x 1.5 cm 

Технология за брандиране: 

Тампонен печат 

300 

6.  Проект, изработка и доставка на тениска 

състав: 65% памук 180г./м2,35% полиестър 

200 
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Размери: S, M, L, XL 

Препоръчителна технология за брандиране: Трансферен ситопечат 

1 цвят 1 позиция 

7.  Проект, изработка и доставка на еко текстилна чанта с дълги 

дръжки, памук 

Препоръчителна технология за брандиране: Пълноцветен 

дигитален печат, 2 позиции 

цвят(ове) за печат: пълноцветно 

размер на продукта: 39 x 41 mm 

размер за печат: 150 х 145 мм 

250 

8.  Проект, изработка и доставка на брандиран автоматичен сгъваем 

чадър, с 8 панела от полиестер с гумирана дръжка и калъф за 

защита 

Размери: 

28 х Diameter = 95 см 

Технология за брандиране: 

Ситопечат 

100 

9.  Проект, изработка и доставка на брандиран органайзер на кабели, 

изработен от силикон 

Размери: 

1.2 x 3.4 x 3.4 см 

технология за брандиране: 

Тампонен печат 

250 

10.  Проект, изработка и доставка на брандиран ключодържател със 

стилус и четка за почистване на екрани, изработени от пластмаса 

Размери: 8,30 cm х 0,80 cm 

Технология за брандиране: 

Тампонен печат 

250 

11.  Проект, изработка и доставка на брандирана мобилна зарядна 

батерия с капацитет 2200 mAh, с достатъчна мощност да зареди 

iPhone и Android с дигитален LED дисплей, изработена от метал 

Размери: 

150 
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2,30 cm х 2,30 cm х 9,20 cm 

Технология за брандиране: 

Тампонен печат 

12.  Проект, изработка и доставка на брандиран лаптоп калъф 15 inch 

изработен от евапрен 

Размери: 

37,5 x 27,5 cm 

50 

13.  Проект, изработка и доставка на рекламни USB стикове с лого  

USB  -  с форма на ключ 4GB Лазерно гравиране на лого,  

400 

14.  Проект, изработка и доставка на рекламни настолни календари  за 

2018 г 

 

200 

15.  Проектиране, изработване и доставка на рекламни тефтери спирала 

– книговинил; сатен или ванол в размер 215/152мм 

тяло - 100 листа 

500 

16.  Проект, изработка и поставяне на разяснителна табела за проекта в 

сградата на Министерство на културата;  

размер 50х70 см., лице матово фолио, пълноцветен печат 

едностранно, крепежни елементи и монтаж 

2 

Забележка: Всички продукти трябва да съответстват на условията за публичност, 

зададени за програма „Творческа Европа“(http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-

identity_en), и да бъдат изготвени след съгласуване с екипа на Бюро „Творческа 

Европа“ – България. 

 

II. По отношение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Осигуряване на публичност и 

информация за проект „Национален център за контакт по програма „Европа за 

гражданите“ – 2017 г. 

Описание на предмета на поръчката и проект на техническа спецификация: 

Осигуряване на публичност и информация за проект „Национален център за 

контакт по програма „Европа за гражданите“ – 2017 г.“ 
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Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на дейности по публичност и 

информация на проект „Национален център за контакт по програма „Европа за 

гражданите“ - 2017 г.“, който се изпълнява от Министерството на културата по договор с 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.  

Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ предоставя 

информация, консултации и координира участието на български организации в програма 

„Европа за гражданите“. Центърът работи в тясно сътрудничество с други 

информационни звена, предоставяйки широк спектър от информация и услуги на всички 

заинтересовани страни. В съответствие със задачите, заложени в Анекс 5, описващ 

дейността и ролята на националните центрове за контакт, НЦК България подпомага 

дейността на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура чрез 

предоставяне на обратна връзка, отчети и изпълнение комуникационната стратегия на 

Агенцията. Проектът следва да осигури комуникацията и разпространението на 

информацията за предоставеното финансиране от ЕС и постигнатите резултати за 

България. 

Цел на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, на който 

Министерството на културата да възложи изпълнението на дейности по публичност и 

информация, които да обезпечат функционирането на Национален център за контакт по 

програма „Европа за гражданите“ през 2017 г. 

 

№ Видове дейности по осигуряване на публичност и информация Количество 

1.  Информационни събития с включено настаняване, наем на зала и 

техническо оборудване – до 50 човека в областни градове в 

страната; 

Необходими:  

Техническо оборудване (озвучаване, проектор, екран, брандирана 

катедра) 

Зали за провеждане  

Кафе пауза за 50 човека, включваща вода, кафе, чай и дребни 

2 
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сладки. 

Кетъринг – обяд до 50 човека. 

2.  Проект, изработка и доставка на брандиран блокнот: А5 х 50 

листа, с подложка 1-2 мм 2+0 цвята на тялото - ефектна хартия, 

подложка картон  

1000 

3.  Проект, изработка и доставка на брандирана еко химикалка 

технология: директен печат, 1 позиция 

цвят(ове) за печат: пълноцветно 

1500 

4.  Проект, изработка и доставка на молив, триъгълен 

технология: директен печат, 1 позиция 

цвят(ове) за печат: пълноцветно  

1500 

5.  Проект, изработка и доставка на тениска 

състав: 65% памук 180г./м2,35% полиестър 

Размери: S, M, L, XL 

Препоръчителна технология за брандиране: Трансферен 

ситопечат 1 цвят 1 позиция 

100 

6.  Проект, изработка и доставка на еко текстилна чанта с дълги 

дръжки, памук 

Препоръчителна технология за брандиране: Пълноцветен 

дигитален печат, 2 позиции 

цвят(ове) за печат: пълноцветно 

размер на продукта: 39 x 41 mm 

размер за печат: 150 х 145 мм 

300 

7.  Проект, изработка и доставка на брандиран автоматичен сгъваем 

чадър, с 8 панела от полиестер с гумирана дръжка и калъф за 

защита 

Размери: 

28 х Diameter = 95 см 

Технология за брандиране: 

Ситопечат 

100 

8. 1

7

Проект, изработка и доставка на брандирана термо чаша от 

неръждаема стомана с двойна изолация, вместимост 500 мл, с push 

100 
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5

2 

бутон и капак 

Размери: 

20,30 cm х 6,30 cm  

Технология за брандиране: тампонен печат 

9.  Проект, изработка и доставка на брандирана мобилна зарядна 

батерия с капацитет 2200 mAh, с достатъчна мощност да зареди 

iPhone и Android с дигитален LED дисплей, изработена от метал 

Размери: 

2,30 cm х 2,30 cm х 9,20 cm 

Технология за брандиране: 

Тампонен печат 

150 

10.  Проект, изработка и доставка на брандиран лаптоп калъф 15 inch 

изработен от евапрен 

Размери: 

37,5 x 27,5 cm 

50 

11.  Проект, изработка и доставка на рекламни USB стикове с лого  

USB  -  с форма на ключ 4GB Лазерно гравиране на лого,  

300 

12.  Проект, изработка и доставка на рекламно-информационна 

брошура с успешни проекти по програма „Европа за гражданите“ 

Технически характеристики: 

 Размер: 13,5/21,5 см 

 Цветност: 4+4 /тяло/, 4+0 /корица/ 

 Обем: 15 стр.  

 Корица: 190 гр./кв.м. интегра с UV гланц 

200 

13.  Проектиране, изработване и доставка на рекламни тефтери 

спирала – книговинил; сатен или ванол в размер 215/152мм 

тяло - 100 листа 

500 

Забележка: Всички продукти трябва да съответстват на условията за публичност, 

зададени за програма „Европа за гражданите“(http://eacea.ec.europa.eu/about-

eacea/visual-identity_en), и да бъдат изготвени след съгласуване с екипа на Национален 

център за контакт. 
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III. По отношение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Осигуряване на публичност и 

информация за проект „КултПлатФорм_21“Описание на предмета на поръчката и 

проект на техническа спецификация:  

Осигуряване на публичност и информация за проект „КултПлатФорм_21“, 

финансиран от програма за трансрегионално сътрудничество  „Дунав 2014-2020“ 

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на дейности по публичност и 

информация за 2017 г. на проект „КултПлатФорм_21“, финансиран от програма за 

трансрегионално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, който се изпълнява от 

Министерството на културата, в качеството му на партньор съгласно договор за 

партньорство за изпълнението на проекта  DTP1-1 -114 - 2.2.  

Проектът цели разработване на иновативни начини за промотиране на културни обекти и 

културни маршрути. Ще бъдат разработени наръчник за иновативни методи за 

рекламиране на транснационални културни маршрути, чрез развитие на публиките, 

артистични дейности и  ИКТ. Ще бъдат изпълнени пилотни проекти, като Министерство 

на културата е предложило да бъде организирана пътуваща изложба за живота и поминъка 

на градовете по Дунава. 

В проекта участват партньори от 6 държави (Австрия, България, Румъния, Германия, 

Унгария, Сърбия). От България партньори в проекта са Министерство на туризма и 

Министерство на културата. 

Прогнозният бюджет за участие в проекта и изпълнение на горепосочените дейности от 

страна на Министерство на културата е 80 000 евро /85 % от тях се осигуряват от ЕФРР , а 

15% са национално съ-финансиране, което ще бъде осигурено от бюджета на МРРБ след 

сключване на договор /. 

Изпълнението започва от 1.01.2017 г. до 30.06.2019 г. (30 месеца, 2,5 години), като 

средствата за изпълнение на дейностите по проекта следва да се предвидят в бюджета на 

МК за 2017 г. до 2019 г. Средства по проекта ще бъдат възстановени от МРРБ както 

следва: за 2017 г. през 2018 г., за 2018 г. през 2019 г. и за 2019 г. през 2020г. 

През 2017 г. е необходимо изпълнението на следните основни дейности с общ бюджет 33 

795,50 евро: 
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- Работен пакет 1 (WP1) Управление на проекта – 3 968 евро (7 757,44 лв.); 

- Работен пакет 2 (WP2) Комуникационни дейности – 4 489,5 евро; 

- Работен пакет 3 (WP3) Платформа за обмяна на опит – 5 658 евро; 

- Работен пакет 4 (WP4) Проучвания – 6 150 евро; 

- Работен пакет 5 (WP5) Нови методи за популяризиране на наследството – 13 530 

евро.(включващ експерти в областта на изкуството за подбор на концепция за изложба (€ 

2.200), офис разходи (€ 330), пътувания (€ 1.500), външна експертиза (€ 9.500) 

 

Цел на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, на който 

Министерството на културата да възложи изпълнението на дейности по публичност и 

информация във връзка с участието на Министерство на културата, в качеството му на 

партньор в проект „КултПлатФорм_21“, финансиран от програма за трансрегионално 

сътрудничество  „Дунав 2014-2020“. 

№ Видове дейности по осигуряване на публичност и информация Количество 

1.  Реализиране на конференция с включено настаняване, изхранване, 

наем на зала с техническо оборудване и др. 

обхват – до 50 човека; 

локация – в гр. Видин.  

Необходими:  

Техническо оборудване (озвучаване, проектор, екран) 

Зали за провеждане  

Кафе пауза за 50 човека, включваща вода, кафе, чай и дребни 

сладки. 

Кетъринг – обяд до 50 човека. 

1 

2.  Дизайн, печат и предпечат на брандирани папки: А4, формат, 

едностранен пълноцветен печат 4+0 по CMYK скалата, хартия 300 

гр./м2 двойнохромирана гланц или мат,  лепен джоб с прорез за 

поставяне на визитка. 

500 
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3.  Проект, изработка и доставка на молив, триъгълен 

технология: директен печат, 1 позиция 

цвят(ове) за печат: пълноцветно  

500 

4.  Проект, изработка и доставка на рекламни USB стикове с лого  

USB  -  4GB Лазерно гравиране на лого,  

500 

5.  Дизайн, печат и предпечат на разяснителен плакат за проекта 

размер А3+, лице матово фолио, пълноцветен печат едностранно, 

130 гр/м2 двойнохромирана мат или гланц хартия и едностранен 

пълноцветен печат по CMYK скалата. Език: български и/или 

английски. 

2 

6.  Дизайн, печат и предпечат на дипляни за проекта, формат А4, 

двустранен пълноцветен печат 4+4 по CMYK скалата, 130 гр/м2 

двойнохромирана мат или гланц хартия, две успоредни гънки. 

500 

Забележка: Всички продукти трябва да съответстват на условията за публичност, 

зададени за програма „Дунав“ 2014 -2020 (http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/cultplatform-21), и да бъдат изготвени след съгласуване с екипа на проекта. 

 

Към офертата всеки участник трябва да представи Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, съгласно Образец към настоящата документация. В 

техническото си предложение трябва да опише своето предложение за изпълнение на 

поръчката, съгласно техническата спецификация, като предложи графичен дизайн за 

съответните артикули. 

 Участник, чието предложение не отговаря на минималните изисквания на 

техническата спецификация ще бъде отстранен от участие. 

 


