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I РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на мерки за 
информация и комуникация по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна 
индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции” (открита 
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, одобрена с Решение № РД 24-15 от 
22.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново):

Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, 
изработване на информационен банер”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, официални 
церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”.

Относно: Получено искане за разяснение по горецитираната обществена поръчка с 
уникален номер в № в РОП/ПОП: 00073-2017-0011 по обособена позиция 2:
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения”, представяме следното разяснение на зададените 
въпроси, както следва:

§ Въпрос 1: Начална и финална прессконференция „Организиране и провеждане на церемония 
по започване на строителството „Първа копка“ и „Организиране и провеждане на церемония 
„Официално откриване" , моля да уточните начина, по който ще бъдат изпращани поканите -  
електронно или на хартия?

• Отговор 1: Съгласно техническите спецификации на Възложителя, събитието трябва да 
се проведе при спазване изискванията на т. 3.4, т. 3.5 и т. 3.6 от Единен наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 
/Приложение 2 към НКС 2014-2020г./. Техническите характеристики в Единния 
наръчник са в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) №: 821/2014г. на Комисията 
от 28 юли 2014г. за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) №: 
1303/2013 на ЕП и на Съвета. Единният наръчник на бенефициента, както и всички лога 
и изисквания за тяхното изпълнение, могат да бъдат изтеглени от www.euflinds.bg. 
Подготовката и организирането на информационните събития, трябва да се извършват 
координирано с Ръководителя на проекта, като се следва предложената методика в 
техническите спецификации. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., НКС 2014-2020г. Поканите за
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официалните събития трябва да достигнат до широката общественост и участници в 
събитията.

Изготвянето и изпращането на покани до участниците, се извършва по списък предварително 
съгласуван с Ръководителя на проекта. За да се гарантира ефективността на комуникацията, 
изпълнителят използва интегриран комуникационен микс, като изпраща поканите в различна 
форма: на хартия, електронно или по еквивалентен начин, за да се гарантира осведоменост на 
целевите групи и ефективност на комуникацията.

§ Въпрос 2: Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството „Първа 
копка" -  колко броя каски и кирки ще бъдат необходими? Моля, уточнете размера на 
знамената?

• Отговор 2: В техническите параметри на позицията е предоставена информация 
относно техническото обезпечаване на събитието, в рамките на което ще се проведе 
изнесената церемония по стартиране на строителството на обекта. Материалното и 
логистичното обезпечаване трябва да включва и осигуряване на достатъчен брой кирки 
и каски за официалните представители на Възложителя и Изпълнителя/ите. Техният 
брой трябва да бъде съгласуван предварително е Ръководителя на проекта. Следвайки 
презумпцията, че проектът ще бъдат изпълняван на инженеринг, необходимият брой е 
минимум 3 кирки и 3 каски за официалните лица. Знамената са необходими като 
комуникационно средство с определено послание до реципиентите, а именно да се 
популяризира ролята и приноса на ЕС чрез ЕФРР, за тази цел е необходимо да 
присъстват знамената на Република България и ЕС по време на церемонията на 
започване на строителството, с размери достатъчно видни за участниците и широката 
общественост.

§ Въпрос 3: Моля, уточнете размер на рекламно-информационно каре за двете
пресконференции и церемонии, както и медията, тъй като за определяне на ценови 
параметри по това перо и двете характеристики са определящи -  едно е да се публикува 
каре от 100 кв.см в регионална медия, а друго каре от 300 кв.см. в национална медия?

• Отговор 3: Съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014-2020 г. /Приложение 2 към НКС 2014-2020г./, т.3.4: 
Публичните събития трябва предварително да бъдат анонсирани, чрез разпространение 
на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на 
рекламно- информационно каре в регионална или национална медия. Изборът на обхват 
на медия, е по предложение на Участникът, като Възложителят е представил 
възможност Участниците сами да изберат в национална или в регионална медия. 
Следва да се има предвид, че предложената медия не е предмет на оценка, като 
единствения критерий за оценка е „най-ниска цена". Рекламно-информационните 
карета за двете пресконференции и церемонии следва да бъдат разпределени поравно в 
регионалните медии. Събитието трябва да бъде отразено в минимум 2 печатни издания. 
Изпълнителят на поръчката следва да представи за предварително съгласуване от 
Ръководителя на проекта дизайн на карето.
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§ Въпрос 4: Моля, уточнете размер на 4 броя публикации?
• Отговор 4: Съгласно техническите спецификации в документацията, целта на

ирессъобщенията е да дадат информация за източника на финансиране, целите, 
дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и да информират 
обществеността за хода на изпълнение на проекта и резултатите от него.

Съдържанието на всяко прессъобщение (текст, снимков материал и др.), както и медията 
/регионална/, в която то ще се публикува, се съгласува с Ръководителя на проекта 
предварително и след като получи одобрение се дава за публикуване. Всяко прессъобщение 
трябва да съдържа необходимата визуализация, съгласно изискванията на Единен наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 
Публикуването на прессъобщенията следва да бъде в местни и регионални печатни издания -  4 
бр. прессъобщения (цветно и/или черно-бяло); Подходът за избор на цветно и/или черно-бяло 
изображение е по преценка на Изпълнителя. Размерът на 4-те броя публикации и ценови 
параметри на същите зависят от ^избрания от Изпълнителя подход, като общата прогнозна 
стойност на обособена позиция №/2^е до 8 950 лв. без ДДС .

С уважение,
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО/ГЪР^О^СГ/

II
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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