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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ: „ ИНФОРМАЦИЯ  И 

ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град Велико Търново 

във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.”, по 

обособени позиции: 

 

Обособена Позиция №1: „Извършване на публикации, изработка на печатни материали 

(брошири, дипляни и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите на проект 

„Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 

многообразие” по Програма БГ08.“, съгласно техническа спецификация; 

 

Обособена Позиция №2: „ Организиране на събития – информационни прояви, 

изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване 

на рекламна кампания в медии (медиашопинг и планиране),  поставяне на банери в 

сайтове,  Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант) и транспаранти,  

организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване 

на информационни табели и билбордове за нуждите на проект „Културното наследство 

на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по 

Програма БГ08.“, съгласно техническа спецификация; 

 

Относно: Получено от Вас искане за разяснение по горецитираната обществена 

поръчка с уникален номер в РОП 00073-2015-0034, Ви представяме следното 

разяснение на зададените от Вас въпроси както следва: 

 

 Въпрос 1: По колко кафе-паузи следва да бъдат осигурени за всяка от двете 

пресконференции по обособена позиция 2? 

 

 Отговор 1: Възложителят не предвижда ограничение в броя на организираните 

кафе-паузи. Участниците,  следва да определят броя на предвидените кафе-паузи 

въз основа на реализиран опит в организиране на подобни прояви и предвид 

обичайната продължителност на пресконференциите от максимум  40 минути 

всяка. 

 

 Въпрос 2: Колко участника се предвиждат в информационните прояви по 

обособена позиция 2? Заложеният кетъринг еднократен ли ще бъде в рамките 

на всяка проява? В гр.Велико Търново ли ще се провеждат проявите? 

 

 Отговор 2: Възложителят не предвижда ограничение в броя на участниците. 

Кандидатите следва да определят броя участници въз основа на информацията 

за целевите групи по проекта, както и заинтересованите лица, в чиято полза се 

организират, а именно: туроператори и журналисти. За всяка информационна 

проява се предвижда организиране на кетъринг. Проявите ще се организират в 
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град Велико Търново, явяващ се местонахождение на "Шишманова баня" - обект 

на инвестицията. 

 

 Въпрос 3: „Каква е продължителността (в календарни дни) на всички 

предвидени събития?“ 

 

 Отговор 3: Предвидените информационни събития следва да бъдат изпълнени в 

рамките на срока за изпълнение на проекта, но не по-късно от 30.04.2017 г., 

съгласно подписан Анекс между Mинистерство на културата /Програмен 

оператор на Програма БГ08/ и Община Велико Търново, в качеството й на 

Бенефициент. Дейностите по изпълнение на съответното събитие се предвижда 

да бъдат реализирани след конкретно възлагане от страна на Възложителя с 

писменна заявка. 

 

 Въпрос 4: „Възложителят залага минимални изисквания към участниците по 

обособена позиция 1 както следва: „У-ги по печатане на брушури и/или дипл. 

и/или разраб. и поддър.на уеб сайт“ и „Участникът следва да е изпълнил мин.м 

една у-га по отпечатване на брошури и/или дипляни и/или печатни издания и 1 

у-га по разраб-е и/или поддържане на уеб сайт и/или софтуер.“. Моля 

Възложителят да поясни как следва да се тълкува това изискване, т.е. следва 

ли да докаже опит в изпълнението на двете услуги едновременно или е 

допустимо да има опит само в една от двете области?“ 

 

 Отговор 4:  Възложителят е предприел необходимите действия и съгласно 

разпоредбите на чл.27а,ал.1 и  ал.3 от ЗОП ще публикува Решение за промяна. 

 

 Въпрос 5: „Допустимо ли е участник да предлага един и същ експерт по двете 

обособени позиции?“ 

 

 Отговор 5: Да, допустимо е Участниците да предложат един и същ експерт, 

който ще използват за изпълнението и по двете обособени позиции, като следва 

да се вземе предвид, че експерта трябва да покрие минималните изисквания, 

заложени за  позиция 1 и позиция 2, подробно описани в обявлението и 

документацията за обществената поръчка. 

 

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ     / П / 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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