
РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Начин на финансиране на културните паметници 

(Транснационален обмен на информация, системен анализ) по проект „CultTour – 

културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”. 

 

По т. 7. от Техническата спецификация: 

 

Въпрос 1: Разработване на интегрирани проекти във Велико Търново, включващи: 

обхват, период на изпълнение, бюджет, управление на проекта, рискове и предложение 

за източници на финансиране; 

Моля да поясните: Колко са тези интегрирани проекти? 

Има ли визия, информация за тях, или се дискутират в процеса на изпълнение на 

поръчката? 

 

Отговор: В рамките на конкретния проект са изпълнени следните дейности: 

„Прединвестиционно проучване на местността „Боруна”, гр. Велико Търново”, 

„Екологично обследване на местностността „Боруна”, гр. Велико Търново”, „Изготвяне 

на обследване за енергийната ефективност на Художествена галерия „Борис Денев” 

Велико Търново, м. „Боруна”. 

В обхвата на проекта е предвидено да се изготви и представи бизнес план за 

управление на Килифаревския манастир и региона в Община Велико Търново. 

Да, има визия и информация за тях. 

 

 

Въпрос 2: Разработване на концепция за финансиране на проект от регионалната 

стратегия. 

Моля да поясните: Регионалната стратегия се отнася за Югоизточна Европа или за 

региона на град В. Търново? 

 

Отговор: Отнася се за регион Велико Търново.  

 

 

Въпрос 3: Изготвяне и представяне на презентация за механизмите за усвояване на 

средствата в сферата на културно-историческото наследство пред служители на 

общинските предприятия, ангажирани в областта на туризма; 

Моля да поясните: Презентация се представя в информационния ден (т.7.2.1.) или се 

организира отделен такъв само за служителите на общината? 

 
Отговор: Презентацията може да бъде представена и в информационните дни, но е 

необходимо да бъде представена само за служители на общината по време на работна 

среща. 

 

Въпрос 4: Събиране на данни и изготвяне на доклад за икономическа полза от 

реализиране на проекти, свързани с туризма за период от 5-8 години (средносрочна 

перспектива). 

Моля да поясните: За доклада по тази задача, можем ли да използваме и методиката на 

Анализ-ползи-разходи? 

 
Отговор: Да, може. 

 



Въпрос 5: Изготвяне на становища за подпомагане дейността на община Велико 

Търново при осъществяване на транснационалния обмен на информация, относно 

възможностите за финансиране, разработените модели и рамковите условия за 

реализиране на дейностите. 

Моля да поясните: Освен добрите практики на партньорите, можем ли да привлечем 

други такива от страните на ЕС и извън него? 

 

Отговор: Дейността е в обхвата на проекта и се отнася само за посочените партньори. 

В процеса на изпълнение на дейността ще се получава конкретна информация от страна 

на Възложителя за кои дейности има нужда от подпомагане от страна на Изпълнителя.  
 

 

Във връзка с изискването на публичната покана всяка информация относно 

движението на обществената поръчка да се публикува по реда на публикуване на 

публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново, възложителят 

публикува настоящото разяснение в профила на купувача. 
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