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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на 

град Перник“, 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. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник 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.  

 

 

 

  
 

17.06.2018 г. 

 

Започна изпълнението на дейностите по проект  

"Интегриран градски транспорт на град Перник"  

 
С обявяване на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейности по 

публичност и визуализация в изпълнение на проект „Интегриран градски 

транспорт на град Перник” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 

2020“ стартираха дейностите по избор на изпълнители по проекта. 

 

Решението е от 15.06.2018 г., а процедурата е с две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на пресконференции, 

официални церемонии, разпространение на интернет публикации, интернет 

банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална преса и 

национален ежедневник, радио и ТВ излъчвания, изработка и монтаж на 

билборд, временна и постоянна обяснителни табели, банер за 

пресконференциите“ и Обособена позиция № 2 – „Изработване на печатни 

информационни и промоционални материали – плакати формат А3, брошури и 

информационни дипляни, промоционални материали от допустимите съгласно 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г., запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. 

 

Срокът за подаване на офертите е 06.08.2018 г. 

 

Дейността включва всички мерки, които община Перник ще изпълни в 

съответствие с изискванията Единния наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. при спазване на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 
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