
 

  

 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на промоционална 

кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в 

община Велико Търново”. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с полученo запитванe, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните 

отговори: 

 

ВЪПРОС № 1 

За ключов експерт Масови комуникации и медия планиране,степента магистър по българска 

филология, може ли да се счита за аналогична на изискванията по проекта? 

ОТГОВОР № 1 

Да.  

 

ВЪПРОС № 2 

За ключов експерт Креативност и рекламни материали, степента магистър по компютърна 

мултимедия, може ли да се счита за аналогична на изискванията по проекта? 

ОТГОВОР № 2 

Да.  

 

ВЪПРОС № 3 

Според документацията за участие в т. 3.5 – участникът представя безусловна и неотменима 

банкова гаранция за авансово плащане за размера на аванса, определен като процент от 

стойността на поръчката. В тази връзка бихме искали да попитаме как точно се определя размера 

на банковата гаранция за аванс, която трябва да бъде предоставена от Изпълнителя. 

ОТГОВОР № 3 

Съгласно раздел ІІІ.1.2) от Обявлението за поръчка и Проекта на договор от документацията за 

участие (Том ІІ, книга 4) авансовото плащане е в размер на 50 % от стойността на договора. 

Размерът на банковата гаранция за аванс трябва да е равен на размера на аванса, който ще получи 

Изпълнителя, т.е. 50 % от стойността на договора.  

 

ВЪПРОС № 4 

Моля, възложителят да уточни броя на оригиналите и копията на документите, които следва да се 

съдържат в плик №1,2,3. Според т.7 от „Указания за участие” от Том II, Книга 1: „Всяка оферта в 

един оригинал и четири копия, подадена от Участник, трябва да се състои от три части:”, се 

разбира, че трябва да има един оригинал и четири копия на документите, а по-долу от същите 

Указания в т. 7.4 „Запечатване на офертата” пише „Всеки от пликовете №1, №2 и №3 трябва да 

съдържа 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие от съответните документи (по отношение на 
техническото предложение виж пи 7.2.2). 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНД ЗА 
РИБАРСТВО 

ПРОЕКТ “ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ, 
НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА 
ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 
 

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО 

И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО 
 

 
ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР 
«РИБАРСТВО» 2007 – 2013 



 

  

ОТГОВОР № 4 

Съгласно раздел ІІІ.2.1) от Обявлението за поръчка всеки от пликовете № 1, № 2, и № 3 трябва да 

съдържа 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие от съответните документи. Поради допусната 

техническа грешка, Указанието на т. 7 (стр. 19 от документацията за участие) трябва да се чете 

както следва: „Всяка оферта в един оригинал и едно копие, подадена от Участник трябва да се 

състои от три части: …” 

 

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 

Кмет на Община Велико Търново 

 

 

 

 

 

17 Юни 2013 г. 

 

 


