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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към обява за възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО 

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“. 

 

 

II. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 

1. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на публични събития и 

официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на 

информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Ремонт и 

рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване 

на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 

 

2. Обособена позиция № 2: Осигуряване на информация на мястото на обектите на 

интервенция, включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, 

пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 

 

3. Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни информационни материали по проект 

„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г.; 

 

4. Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане на публични събития и 

официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на 

информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на 

енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 
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5. Обособена позиция № 5: Осигуряване на информация на мястото на обектите на 

интервенция, включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 

 

6. Обособена позиция № 6: Изготвяне на печатни информационни материали по проект 

„Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. 

 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ:  

 

1. Обособени позиции № № 1, 2 и 3: По проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. 

Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от 

процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“,  Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-

1.022-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

2. Обособени позиции № 4, 5 и 6: По проект „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № 

BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

IV. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ: 

 

1. Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и 

детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“: 

Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ към инвестиционен приоритет 

„Градска среда“ цели създаването на привлекателна градска среда и повишаване качеството на 

живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на 

физическата среда в града. Проектът включва дейности по изграждане и възстановяване на зони 

за обществен отдих - детска площадка; рехабилитация и ремонт на физическите елементи на 

градската среда - пешеходна алея и 4 надлеза и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. 

Интервенциите при всички обекти, включени в проекта предвиждат създаване на достъпна 

архитектурна среда.  
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Включени са следните конкретни обекти:  

 Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян; 

 Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; 

 Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян; 

 Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; 

 Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/, гр. Смолян; 

 Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, 

гр. Смолян; 

 Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“/, гр. Смолян; 

 Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян; 

 Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; 

 Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата, гр. Смолян. 

 

2. Проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“: 

По проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в 

гр. Смолян“ следва да бъде извършен ремонт и обновяване на четири училища и една детска 

градина. Интервенциите са насочени към цялостно обновяване на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, град Смолян с изграждане на физкултурен салон и обновяване на 

дворното пространство, цялостно обновяване на дворните пространства на три от най-големите 

училища в гр. Смолян - Дворно пространство и спортни площадки на VI ОУ „Иван Вазов“ и 

ГПЧЕ „Иван Вазов“, гр. Смолян, които са в една сграда и Дворно пространство и спортни 

площадки на VII СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян. В тези училища са въведени основните мерки 

за енергийна ефективност по проект финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2007-2013. Проектът включва и основен ремонт и реконструкция на Детска градина „Буратино“ 

(ОДЗ №5), гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, 

конструктивно укрепване, вътрешни ремонтни работи за осигуряване на здравословна среда на 

обитаване и допълнителни противопожарни мерки и благоустрояване на околното пространство. 

За всички обекти, включени в предложението, са предвидени мерки за достъпна архитектурна 

среда както и мерки за осигуряване на сигурност и превенция на рискове, включително монтаж 

на видеонаблюдение. Също така се предвижда доставяне на необходимото обзавеждане и 

оборудване за модернизирине на учебния процес.  По-голямата част от обектите попадат в зоните 

на въздействие на одобрения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Смолян, като Природо-математическата гимназия „Васил Левски“, град Смолян е включена в 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян с изменение през 2015 г., 

в рамките на 20% гъвкавост извън зоните по отношение на функционални връзки между зоните 

за въздействие и останалата част от града и общината.  

Включени са следните конкретни обекти:  

 Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян; 

 Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, град Смолян: 

o цялостен ремонт, включващ мерки за енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение; 



                                                        
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

4 

 

o изграждане на нов физкултурен салон; 

 Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. 

Смолян; 

 Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. 

Смолян. 

 

 

V. ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

 

1. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на публични събития и 

официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на 

информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Ремонт и 

рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване 

на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.: 

1.1. Организиране и провеждане на 2 /две/ публични събития – встъпителна 

пресконференция и заключителна пресконференция:  

1.1.1. Встъпителна пресконференция. 
След стартирането на проекта в сградата на Община Смолян ще се проведе встъпителна 

пресконференция за представяне на предвидените дейности, очакваните резултати, обектите на 

интервенция, както и обща информация за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 

г. и процедурата за безвъзмездна финансова помощ.  

1.1.2. Заключителна пресконференция. 
След приключване на проектните дейности в сградата на Община Смолян ще се проведе 

заключителна пресконференция за представяне на изпълнените дейности и постигнатите 

резултати от изпълнението на проекта и финансирането от Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г.. 

Инструменти за изпълнение на всяка от дейностите: 

 Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината; 

 Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян; 

 Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ 

информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове 

и лога съгласно Единния наръчник; 

 Подготовка и представяне на мултимедийна презентация; 

 Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и 

публикуване на сайта на общината, както и информиране на УО за датата на провеждане; 

 Осигуряване на вода, кафе и дребни сладки за 20 души. 

1.2. Организиране и провеждане на 4 /четири/ официални церемонии – 2 /две/ 

церемонии „Първа копка“ и 2 /две/ церемонии „Откриване на обект“:  

1.2.1. Церемония „Първа копка“: 

При стартирането на строителните дейности  на място на обектите на интервенция ще се 

проведе официална церемония „Първа копка“ за представяне на предвидените строителни 

дейности, очакваните резултати и обектите на интервенция. Съгласно предвидените средства за 

изпълнение на обектите в проекта, се предвиждат две церемони „Първа копка“  - една на ул. 

Евридика и една на един от останалите обекти. 
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Инструменти за изпълнение на дейността: 

 Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината; 

 Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян; 

 Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ 

информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове 

и лога съгласно Единния наръчник; 

 Подготовка и представяне на информация за предвидените строителни дейности, очакваните 

резултати и обектите на интервенция; 

 Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и 

публикуване на сайта на общината, както и информиране на УО за датата на провеждане; 

 Осигуряване на вода, безалкохолна напитка и дребни сладки за 20 души. 

1.2.2. Церемония „Откриване на обект“: 

След приключване на строителните дейности на мястото на интервенция ще се проведе 

официална церемония „Откриване на обект“ за представяне на изпълнените строителни дейности 

и очакваните резултати за обектите на интервенция. Съгласно предвидените средства за 

изпълнение на обектите в проекта се предвиждат две церемонии „Откриване на обект“  - една на 

ул. Евридика и една на един от останалите обекти. 

Инструменти за изпълнение на всяка от дейностите: 

 Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината; 

 Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян; 

 Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ 

информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове 

и лога съгласно Единния наръчник; 

 Подготовка и представяне на информация за изпълнените строителни дейности и очакваните 

резултати за обектите на интервенция; 

 Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и 

публикуване на сайта на общината, както и информиране на УО за датата на провеждане; 

 Осигуряване на лек кетъринг за 30 души. 

1.3. Изработване и доставка на 2 /два/ информационни банера за публични събития и 

официални церемонии: 

Първият банер следва да се изработи и достави пред встъпителната пресконференция и 

официалната церемония „Първа копка“. 

Вторият банер следва да се изработи и достави пред заключителната пресконференция и 

официалната церемония „Откриване на обект“. 

Съдържание на всеки от банерите:   

Информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите 

текстове и лога съгласно Единния наръчник. Съдържанието и дизайнът на банерите се 

съгласува с Община Смолян. 

1.4. 2 /две/ ПР публикации в печатни регионални медии: 

След приключване на проектните дейности ще се изготви публикация за изпълнените 

дейности, постигнатите резултати и подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 



                                                        
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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развитие, която публикация ще се публикува в две печатни регионални медии. ПР публикациите 

трябва да съдържат минималната информация описана в Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г. Печатните медии в 

изпълнение на дейностите по настоящата позиция се одобряват от възложителя. 

 

2. Обособена позиция № 2: Осигуряване на информация на мястото на обектите на 

интервенция, включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, 

пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.: 

2.1. Изработване и монтаж на 4 /четири/ временни билборда: 

Преди официалната церемония „Първа копка“ и/или при стартиране изпълнението на 

строителните дейности, на подходящо място на или в близост до строителните площадки на 

обектите на интервенция ще се монтират временни билбордове. 

Минимални изисквания за размери: 4м х 3м.  

Съдържание:   

 Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; 

 Наименованието на ЕФРР; 

 Общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г.;  

 Наименование на проекта главната цел; 

 Общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното 

съфинансиране в лева; 

 Начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 

Съдържанието, дизайнът и точното място за поставяне на билбордовете се съгласува с 

Община Смолян. 

След приключване на строителните дейности временните билбордове се демонтират и се 

предават на Община Смолян. 

2.2. Изработване и монтаж на 11 /единадесет/ постоянни обяснителни табели с 

включени стойки за монтажа: 

След приключване строителните дейности, до една седмица след  демонтиране на 

билбордовете, на подходящо място на или в близост до строителните площадки на обектите на 

интервенция се монтират постоянни обяснителни табели. На всички обекти се поставя по една 

табела, като на ул. Евридика се поставят две. 

Минимални изисквания за размери: 50см х 70 см.  

Съдържание:   

 Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; 

 Наименованието на ЕФРР; 

 Общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 

 Наименование на проекта главната цел; 

 Общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното 

съфинансиране в лева. 

Съдържанието, дизайнът и точното място за поставяне на табелите се съгласува с Община 

Смолян. 



                                                        
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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3. Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни информационни материали по проект 

„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г.: 

Дизайн и изработване на 1 500 /хиляда и петстотин/ печатни информационни 

материала (за 10 обекта по 150 бр.): 

След приключване на строителните дейности ще бъдат подготвени флаери  - 1 500 бр. (10 

обекта х 150 бр.), формат А5, с информация за постигнатите резултати на отделните обекти на 

интервенция със снимков материал. Те ще бъдат разпространявани по време на публичните 

събития и официални церемонии на края на проекта, в ОИЦ Смолян и на други подходящи 

места, за информиране на обществеността за постигнатите резултати и приноса на Европейските 

фондове и в частност ЕФРР. Предаването на изготвените печатни информационни материали 

/флаери/ в изпълнение на дейностите по настоящата позиция се извършва от изпълнителя в стая 

235 на втория етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян 

на бул. България № 12, за което на изпълнителя се издава документ. 

 

4. Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане на публични събития и 

официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на 

информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на 

енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.: 

4.1. Организиране и провеждане на 2 /две/ публични събития – встъпителна 

пресконференция и заключителна пресконференция:  

4.1.1. Встъпителна пресконференция: 

След стартирането на проекта в сградата на Община Смолян ще се проведе встъпителна 

пресконференция за представяне на предвидените дейности, очакваните резултати, обектите на 

интервенция, както и обща информация за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 

г. и процедурата за безвъзмездна финансова помощ.  

4.1.2. Заключителна пресконференция: 

След приключване на проектните дейности в сградата на Община Смолян ще се проведе 

заключителна пресконференция за представяне на изпълнените дейности и постигнатите 

резултати от изпълнението на проекта и финансирането от Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г.. 

Инструменти за изпълнение на всяка от дейностите: 

 Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината; 

 Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян; 

 Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ 

информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове 

и лога съгласно Единния наръчник; 

 Подготовка и представяне на мултимедийна презентация; 

 Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и 

публикуване на интернет сайта на общината, както и информиране на УО за датата на 

провеждане; 



                                                        
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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 Осигуряване на вода, кафе и дребни сладки за 20 души. 

4.2. Организиране и провеждане на 7 /седем/ официални церемонии – 3 /три/ 

церемонии „Първа копка“ и 4 /четири/ церемонии „Откриване на обект“: 

4.2.1. Церемония „Първа копка“: 

При стартирането на строителните дейности  на място на обектите на интервенция ще се 

проведе официална церемония „Първа копка“ за представяне на предвидените строителни 

дейности, очакваните резултати и обектите на интервенция. Съгласно предвидените средства за 

изпълнение на обектите в проекта, се предвиждат три церемони „Първа копка“  - една на 

Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, една на Детска градина „Буратино“, гр. 

Смолян и една на един от останалите обекти. 

Инструменти за изпълнение на дейността: 

 Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината; 

 Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян; 

 Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ 

информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове 

и лога съгласно Единния наръчник; 

 Подготовка и представяне на информация за предвидените строителни дейности, очакваните 

резултати и обектите на интервенция; 

 Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и 

публикуване на интернет сайта на общината, както и информиране на УО за датата на 

провеждане; 

 Осигуряване на вода, безалкохолна напитка и дребни сладки за 20 души. 

4.2.2. Церемония „Откриване на обект“: 
След приключване на строителните дейности на място на един от обектите на 

интервенция ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за представяне на 

изпълнените строителни дейности и очакваните резултати за обектите на интервенция. Съгласно 

предвидените средства за изпълнение на обектите в проекта, се предвиждат четири церемони по 

откриване на обект – по една на всеки от обектите на интервенция: Основен ремонт на Детска 

градина „Буратино“, Цялостен ремонт, включващ мерки за енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон, на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и 

VІ ОУ „Иван Вазов” и Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ 

„Отец Пайсий”. 

Инструменти за изпълнение на дейността: 

 Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината; 

 Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян; 

 Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ 

информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове 

и лога съгласно Единния наръчник; 

 Подготовка и представяне на информация за изпълнените строителни дейности и очакваните 

резултати за обектите на интервенция; 



                                                        
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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 Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и 

публикуване на интернет сайта на общината, както и информиране на УО за датата на 

провеждане; 

 Осигуряване на лек кетъринг за 30 души. 

4.3. Изработване и доставка на 2 /два/ информационни банера за публични събития и 

официални церемонии: 

Първият банер следва да се изработи и достави пред встъпителната пресконференция и 

официалната церемония „Първа копка“. 

Вторият банер следва да се изработи и достави пред заключителната пресконференция и 

официалната церемония „Откриване на обект“. 

Съдържание:  

Информация относно наименование на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите 

текстове и лога, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 -2020 г.  
Съдържанието и дизайнът на банерите се съгласува с Община Смолян. 

4.4. 3 /три/ ПР публикации в печатни регионални медии. 

След приключване на проектните дейности ще се изготви публикация за изпълнените 

дейности, постигнатите резултати и подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г. чрез ЕФРР и  ще се публикува в три печатни регионални медии. ПР публикациите 

трябва да съдържат минималната информация описана в Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г. Печатните медии в 

изпълнение на дейностите по настоящата позиция се одобряват от възложителя. 

 

5. Обособена позиция № 5: Осигуряване на информация на мястото на обектите на 

интервенция, включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.: 

5.1. Изработване и монтаж на 4 /четири/ временни билборда: 

Преди официалната церемония „Първа копка“ и/или при стартиране изпълнението на 

строителните дейности, на подходящо място на или в близост до строителните площадки на 

обектите на интервенция ще се монтират временни билбордове. 

Минимални изисквания за размери: 4м х 3м.  

Съдържание:   

 Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; 

 Наименованието на ЕФРР; 

 Общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 

 Наименование на проекта; 

 Общата стойност на проекта, както и размера на съфинансирането в лева; 

 Начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 

Съдържанието, дизайна и точното място за поставяне на билбордовете се съгласува с 

Община Смолян. 

Не по късно от 3 /три/ месеца приключване строителните дейности временните 

билбордове се демонтират и се предават на Община Смолян. 

5.2. Изработване и монтаж на 5 /пет/ постоянни обяснителни табели: 



                                                        
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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След приключване строителните дейности, до една седмица след  демонтиране на 

билбордовете, на подходящо място на или в близост до строителните площадки на обектите на 

интервенция се монтират постоянни обяснителни табели. На всички обекти се поставя по една 

табела, като на ПМГ се поставят две. 

Минимални изисквания за размери: 50см х 70см.  

Съдържание:   

 Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; 

 Наименованието на ЕФРР; 

 Общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; 

 Наименование на проекта; 

 Общата стойност на проекта, както и размера на съфинансирането в лева. 

Съдържанието, дизайна и точното място за поставяне на табелите се съгласува с Община 

Смолян. 

 

6. Обособена позиция № 6: Изготвяне на печатни информационни материали по проект 

„Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.: 

Дизайн и изработване на 750 /седемстотин и петдесет/ печатни информационни 

материала (за 5 обекта по 150 бр.): 

След приключване на строителните дейности ще бъдат подготвени флаери – 750 бр. (5 

обекта х 150 бр.), формат А5, с информация за постигнатите резултати на отделните обекти на 

интервенция със снимков материал. Те ще бъдат разпространявани по време на публичните 

събития и официални церемонии на края на проекта, в ОИЦ Смолян и на други подходящи 

места, за информиране на обществеността за постигнатите резултати и приноса на Европейските 

фондове и в частност ЕФРР. Предаването на изготвените печатни информационни материали 

/флаери/ в изпълнение на дейностите по настоящата позиция се извършва от изпълнителя в стая 

235 на втория етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян 

на бул. България № 12, за което на изпълнителя се издава документ. 

 

Важно – важи за всички обособени позиции: 

Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент Община Смолян има 

задължението да популяризира и да осигури публичност на изпълнявания проект. Дейностите по 

настоящата услуга трябва да бъдат съобразени с Единен наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ – наразделна част съставлява: Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.. 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проекти № № „BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 

2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 
 


