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„Информираност -  билборд по проект: „Реконструкция и рехабилитация 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
2007-2013  г.

ОБЩИНА ИСКЪР 
Договор № 15/321/01408 от 19.12.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Място на изпълнение на настоящата поръчка: Република България, Облает 
Плевен, Община Искър, с. Долни Луковит;

2. Възложител: Община Искър.

И. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметы на настоящата обществена поръчка е: „Информираност -  билборд по проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община 
Искър” и включва следната дейност:
1. Дизайн, изработване, доставка и монтаж на билбордове в изпълнение на мерки за
информация и публичност по проекта - 2 (два) броя;
Изпълнителят следва да изпълни поръчката съобразно националното и европейско 
законодателство и изискванията за осъшествяване на мерките за информация и публичност 
от бенефициентите по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., HAPEJTKA 
№ 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г..

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИЗАЙН, ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ НА БИЛБОРД - 2 (ДВА) НА БРОЙ.
1. Подготовката на дизайна на билбордовете ще започне веднага след влизане в сила на 
договора за обществената поръчка, като Възложителя следва да одобри предложения от 
Изпълнителя дизайн с протокол. След приключване на Строително-монтажните работа по 
проекта (издаден и подписан Акт -  Протокол - образец 15), Възложителя е длъжен да 
уведоми писменно Изпълнителя за стартиране на окончателната изработка по същинската 
част от билбордовете. Билбордовете трябва да бъдат изработени, доставени на Община 
Искър и монтирани от Изпълнителя на обозначените от Възложителя места.
2. Билбордовете задължително трябва да съдържа всички елементи, в съответствие с 
„изискванията за осъществяване на мерките за информация и публичност от 
бенефициентите по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., НАРЕДБА 
№ 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., а именно:

• Договора за отпускане на финансова помощ и наименованието на проекта:

> Договор за отпускане на финансова помощ с регистрационен номер № 
15/321/01408 от 19.12.2013г. за финансиране на проект: „Реконструкция и 
рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”.

- Бенефициент: Община Искър;
- Стойността на проекта: 2 920 960.01 лв. без ДДС (Забележка:

Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, за стойността (размера
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
2007-2013 г.

ОБЩИНА ИСКЪР 
Договор № 15/321/01408 от 19.12.2013 г.

на отпуснатата помощ/субсидия) на проекта вследствие на неговото 
изпълнение с писмото, чрез което го уведомява за издаден и подписан 
Протокол -  Образец 15 (Акт 15), за приемане на извършените строително- 
монтажни работа).

Забележка! В случай на настьпили промени, вследствие на извършено окончателно 
плащане по проекта от Държавен фонд „Земеделие” — Разплащателна агенция (напр, 
промяна в стойността на общия размер на субсидията, която е получил Възложителя 
по проекта), Изпълнителят е длъжен да отрази необходимите корекции върху 
билбордовете за своя сметка.

• Логото на Община Искър;
• "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони".
• Интернет сайта на ПРСР -  http://www.prsr.bg/;
• Флагът на ЕС - Поставя се задължително, когато българският национален флаг 

сьщо присъства, като се разполага на същото ниво , както и националния флаг)
• Флагът на Република България;
Знамето (Флагът) на Европейския съюз се изобразява върху билборда с правоъгълна 

форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и 
образуват кръг, съгласно приложение № 8 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 "Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 - 2013 г.

Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на 
подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № VI към чл. 
58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за 
определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (OB L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално 
издание: глава 03, том 80) /Регламент (ЕО) № 1974/2006).

3. Технически характеристики:
• Билборд -  2 (два) на брой;
• Размер на билборд -  100см височина/ 150см (широчина);
• Конструкция, изработена от метал и покрита с предпазни покрития - грунд и боя;
• Печатаемата площ да бъде отпечатана пълноцветно с устойчиви за външни условия 

материали;
• Захвагцане -  с подходящи крепежни елементи в бетонов фундамент.
Информацията заема не по-малко от 25 % от съответния билборд.

Изготвил:
/Татяна Пеловска/

Старши експерт МПЗВОИТО
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
2007 -2 0 1 3  г.

ОБЩИНА ИСКЪР  
Договор №  15/321/01408 от 19.12.2013 г.

Приложение № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

ЕТ "ИЛИЯН МИХОВ -  КЕНТАВЪР-66" със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община 
Плевен, облает Плевен, ж.к."Сторгозия", бл.129, вх."Б", ап.40,
Адрес за кореспонденция -  офис: гр. Плевен, ул. „Васил Левеки" 128, тел./фане: 064 81 90 67 
e-mail: kentavar_66@abv.bg;
регистрирано с решение N9 824 от 22.06.2001 г. по описа на на Плевенски окръжен съд, парт. № 
16888, том 185, стр. 330, с ЕИК /БУЛСТАТ/ 114077456
Разплащателна сметка:

IBAN сметка BG02 PRCB 9230 1003 7124 17 
В1С код на банката PRCB BGSF 
Банка: ПроКредит банк 
Град/клон/офис: гр.Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Информираност -  билборд по проект: „Реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”.
1. Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на 
поръчката.

2. Общата цена, конто предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка, 
е в размер на 1 306,52 л в ., словом (хиляда триста и шест лева и петдесет и две стотинки) 
лева без ДДС.
3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на 
увеличение. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от проекта 
на договора и се формира на базата на приложеното ценово предложение.
4. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на поръчката 
съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
5. Ако ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка се задължаваме да спазваме 
техническите спецификации, както и всички приложими разпоредби на действащото българско 
законодателство, законодателството на Европейската общност.

Нека настоящето предложение се счита за споразумение между нас и Възложителя, до 
подписване и влизане в сила на Договора. / /

Дата: 03.02.2015 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:

управител

mailto:kentavar_66@abv.bg


Приложение № 8
към чл. 52, ал. 5 

Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз
1. Знаме на Европейския съюз

- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, 

символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран,
като

числото "дванадесет" е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва 

присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без 

върховете им да се докосват.
- Геометрично описание

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина
/размах

е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни 
звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто 
център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на 
кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от 
звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, 
чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички 
звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два 

лъча(надолу)
са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са 
разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата 
на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.

2. Дефиниция на стандартните Цветове.

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС Цветове:

Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за 
повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН за звездите.

Жълто ПАНТОН Международната гама Цветове
ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна



даже за непрофесионалисти.
Четирицветен процес/технология 
Ако се използва четирицветният технологичен 
процес, двата стандартни Цвята не могат да се 
използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, 
ползвайки четирите цвята на четиридветната 
технология. Жълто ПАНТОН се получава, 
ползвайкй 100 % "Процес Жълто". Смесването на 
100 % "Процес Циан” с 80 % "Процес Магента" 
дава цвят, много подобен/близък на "Синьо 
ПАНТОН РЕФЛЕКС".
Интернет
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС 
съответства на цвета RGB:0/0/153

(хексадецимален
код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета 
RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)

- В случай на монохромна/едноцветна репродукция 
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно 

(рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).

Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, 
разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в 
негатив-бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.

★ * ★
★ ★

★ ★
★ ★
* ★ *

- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се 

избягва разноцветен фон или във всеки случай такъв, който не се съчетава

синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка 
около правоъгълника, като ширината на рамката да бъде 1/25 от височината

правоъгълника.



3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и
• црд

на Интернет адрес:
http://ес.europa.eu/europea.■

http://%d0%b5%d1%81.europa.eu/europea.%e2%96%a0


ПРОГРЛМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ  
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ОБЩИНА ИСКЪР  
Договор №  15/321/01408 от 19.12.2013 г.

ДО
ОБЩИНА ИСКЪР 
Гр. Искър, обл. Плевен 
Ул. „Г.Димитров” 38

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Община ИСКЪР

Административни сведения

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

.Информираност -  билборд по проект: „Реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”

Наименование на участника: ЕТ „ИЛИЯН МИХОВ -  КЕНТАВЪР 66” /печатница „Кентавър”/

ЕИК/БУЛСТАТ/ 114 077 456

Седалище: 5800 гр. Плевен, кв. „Сторгозия” бл. 129, вх. Б, ап.40

Адрес за кореспонденция:
Гр. Плевен, ул. „Васил Левеки” 128 
Тел/факс: 064 81 90 67;
Мобилен: 0878 959506
E-mail адрес: kentavar_66@abv.bg

Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес : ИЛИЯН НИКОЛАЕВ МИХОВ, ЕГН: 6607274099, 
Л.К. 641608879/20.12.2010 г.

Данни за банковата сметка 
Обслужваща банка: ПроКредит банк 
IB AN: BG02 PRCB 9230 1003 7124 17 
BIC: PRCB BG SF.
Титуляр на сметката: ET “ИЛИЯН МИХОВ -  КЕНТАВЪР 66” -  Илиян Михов

1

Administrator
Typewriter
чл.23 от ЗЗЛД

mailto:kentavar_66@abv.bg


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОН И 
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ОБЩИНА ИСКЪР  
Договор №  15/321/01408 от 19.12.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществен 
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Информираност -  билборд 
проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луков 
община Искър”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участи 
приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за 
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде 
възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени 
в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на 
заетостга, включително условията на труд и минимална цена на труда.

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни считано от 
подаване на офертата.

Неразделна част от настоящата оферта е ценовото предложение -  Приложение № 1.

Име и фамилия -  Илиян МИХОВ

Дата: 03.02.2015 г.

Подпис на лицето (и печат)
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Договор №  15/321/01408 от 19.12.2013 г.

Приложение № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

ЕТ "ИЛИЯН МИХОВ -  КЕНТАВЪР-бб" със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община 
Плевен, облает Плевен, ж.к."Сторгозия", бл.129, вх."Б", ап.40,
Адрес за кореспонденция -  офис: гр. Плевен, ул. „ Васил Левеки" 128, тел./факс: 064 81 90 67 
e-mail: kentavar_66@abv.bg;
регистрирано с решение № 824 от 22.06.2001 г. по описа на на Плевенски окръжен съд, парт. № 
16888, том 185, стр. 330, с ЕИК /БУЛСТАТ/ 114077456
Разплащателна сметка:

IB AN сметка BG02 PRCB 9230 1003 7124 17 
BIC код на банката PRCB BGSF 
Банка: ПроКредит банк 
Град/клон/офис: гр.Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Информираност -  билборд по проект: „Реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”.
1. Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на 
поръчката.

2. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка, 
е в размер на 1 306,52 л в ., словом (хиляда триста и шест лева и петдесет и две стотинки) 
лева без ДДС.
3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на 
увеличение. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от проекта 
на договора и се формира на базата на приложеното ценово предложение.
4. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на поръчката 
съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
5. Ако ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка се задължаваме да спазваме 
техническите спецификации, както и всички приложими разпоредби на действащото българско 
законодателство, законодателството на Европейската общност.

Нека настоящето предложение се счита за споразумение между нас и Възложителя, до 
подписване и влизане в сила на Договора. /  у  у _

Дата: 03.02.2015 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:...... .......................... / / # . / . . . W
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