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ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”   
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, регламентиращ 

писмените разяснения от Възложителя по документацията за участие и във връзка с 
Вашето участие в открита процедура с предмет: „Изработване на информационни и 
рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013” , Ви уведомявам за следните въпроси и техните отговори:  

 
 
Въпрос 1: Във връзка с т. VII. Необходими документи, Минимални изисквания за 
техническите възможности и квалификация на участника, стр. 15, имаме следния въпрос:  
Моля, Възложителят да поясни следва ли експерт ръководител екип да има опит във 
всички посочени области или само в някоя от цитираните?  
 

Отговор 1: Ръководителят екип следва да притежава опит в една или повече от 
посочените в т. т. VII. „Необходими документи, Минимални изисквания за техническите 
възможности и квалификация на участника” области.   

 

Въпрос 2: Във връзка с т. VII. Необходими документи, Минимални изисквания за 
техническите възможности и квалификация на участника, ключов експерт, отговорен за 
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производствения процес на рекламно-информационните материали, стр. 16, имаме 
следния въпрос:  

Моля, Възложителят да уточни какво означава: „опит в организацията на 
производствения процес”, опит в:  

А) Предпечатни услуги 

Б) Координиране на процеса с печатници 

В) Самото отпечатване на материалите?  

 

Отговор 2: Под опит в организацията на производствения процес се разбират дейности, 
свързани с предпечатна подготовка и/или отпечатване на печатарски материали.   

 

Въпрос 3:  Във връзка с т. VII. Необходими документи, Минимални изисквания за 
техническите възможности и квалификация на участника, имаме следния въпрос:  

Има ли изискване Възложителят за образование на ръководител екип и двамата ключови 
експерти?  

 

Отговор 3: По отношение на Ръководителя екип и двамата ключови експерти 
Възложителят има изисквания за квалификация, технически експертни знания и 
професионален опит, които са изрично указани в т. т. VII. „Необходими документи, 
Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника” от 
тръжната документация.  

 

 

 
С УВАЖЕНИЕ,  
 
ЕМИЛИЯ ЯНЕВА, 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 

 


