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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.4 Технически спецификации, т. 1 Информационни материали, т. 
1.3. Постоянна обяснителна табела, стр. 22, имаме следния въпрос:  
Моля, Възложителят да поясни къде следва да се монтират 2 броя постоянни обяснителни 
табели?  

Отговор 1: Посочените постоянни обяснителни табели следва да се монтират на входа на 
сградата, където се помещава Управляващият орган на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 
(дирекция ЕФК), по една обяснителна табела за всеки от проектите, изпълняван от 
дирекция ЕФК в рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на програмата.  

 

Въпрос 2: Във връзка с т.4 Технически спецификации, т. 1 Информационни материали, т. 
1.4. Подвижно информационно табло, стр. 22, имаме следния въпрос:  

Моля, Възложителят да поясни параметрите на pop-up: цветност, механизъм и 
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материалите, от които ще се изработи.  

Отговор 2: Посочените параметри – цветност, механизъм и материал на изработване 
следва да бъдат предложени от страна на кандидатите, като ще бъдат оценявани въз 
основа на предложените решения, при съблюдаване на изискването на Възложителя за 
размер на pop-up.   

 

Въпрос 3: Във връзка с т.4 Технически спецификации, В) Книжка „Добри практики”, стр. 
23, имаме следния въпрос:  

Каква част от дизайна на книжката за добрите практики следва да бъде представена на 
етап кандидатстване:  

А) Корици и един вътрешен разтвор 

Б) Цялото издание 

В) Друго? Моля, посочете какво? 

Отговор 3: По позиция 1.1. Книжка „Добри практики” кандидатите представят проект на 
предложената идейна концепция на книжката, като представят 1 екземпляр на хартиен 
носител (цветна разпечатка) и 1 екземпляр на електронен носител, включващ кориците 
на книжката и част от вътершното тяло, като за изпълване на съдържанието на 
вътрешното тяло могат да се използват две или три добри практики от публикуваните в 
раздел „Успешно изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност” на интернет 
страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност” – www.opcompetitiveness.bg.  

 

Въпрос 4: Във връзка с т. 4 Технически спецификации, т. 1 Информационни материали, 
т. 1.3. Постоянна обяснителна табела, т. 1.4. Подвижно информационно табло и т. 1.5. 
Транспарант за събития, стр. 22 и стр. 23, имаме следния въпрос:  

Моля, Възложителят да поясни как очаква да изглеждат „мострите на изработка” на т. 
1.3., 1.4. и 1.5: снимки или в реален размер?  

Отговор 4: По позиции 1.3., 1.4. и 1.5. представените мостри следва да бъдат снимки на 
артикулите.   

 

Въпрос 5:  Във връзка с т. 4. Техническа спецификации, Б), стр. 25, имаме следния 
въпрос:  

Моля, Възложителят да поясни какво е „мостра на изработка”:  

А) дизайн на артикулите 

Б) снимка на артикула 

В) мостра в реален размер 

Г) Друго? Моля, посочете какво?  

Отговор 5: По позиции от 2.1. до 2.8. представените от кандидатите мостри на 
предложения дизайн и изработка следва да представляват мостра в реален размер. По 
позиция 2.9. представената мостра следва да бъде снимка на артикула.  

 

Въпрос 6: Във връзка с т. 4. Техническа спецификации, т. 2. Рекламни материали, т. 2.7. 
Визитни картички, стр. 24, имаме следния въпрос:  

Моля, Възложителят да уточни каква е цветността на визитките и едностранни или 
двустранни следва да бъдат?  

Отговор 6: Визитките следва да бъдат едностранни, пълноцветни.   
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Въпрос 7: Във връзка с т. 4. Техническа спецификации, т. 2. Рекламни материали, т. 2.7. 
Визитни картички, стр. 24, имаме следния въпрос:  

Моля, Възложителят да изясни съдържанието на визитките:  

А) идентификационни знаци на Оперативната програма и лични координати 

Б) идентификационни знаци на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
лични координати 

В) идентификационни знаци и на двете и лични координати 

Г) Друго? Моля, посочете какво?  

Отговор 7: Съдържанието на визитките трябва да включва идентификационните знаци на 
оперативната програма и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 
както и лични координати.  

 

Въпрос 8: Във връзка с т. 4. Техническа спецификации, т. 2. Рекламни материали, т. 2.9. 
Знамена със стойка, стр. 24, имаме следния въпрос:  

Прилежащите стойки на знамената за вътрешна или външна употреба ще бъдат?  

Отговор 8:  По позиция 2.9. – 1) Знаме тип транспарант – предвидено за вътрешна 
употреба; и 2) Знаме със стойка с дюбели, с алуминиев пилон – предвидено за външна 
употреба.  

 

Въпрос 9:  Във връзка с Приложение № 3 Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, имаме следния въпрос:  

Моля, Възложителят да поясни какво разбира под: „време за реакция /срок за изработка 
на съответния артикул, считано от датата на получаване на заявка”.  

Това означава:  

А) срок за изработка на определения артикул след одобрение на графичния проект 

Б) времето, необходимо за изработка, включително оформление на дизайн и съдържание 

В) Друго? Моля, посочете какво?  

Отговор 9: В тръжната документация е предвидена възможността да не се заявява 
наведнъж доставката на цялото посочено количество по указаните позиции, а периодично 
и на части, съгласно заявки, направени от Възложителя до Изпълнителя, до изчерпване 
на общите количества. Предвид това, в Техническото предложение кандидатите следва да 
посочат минимален срок, в рамките на който могат да изработят и доставят заявеното от 
страна на Възложителя количество от съответните артикули, считано от датата на 
получаване на конкретната заявка, тъй като времето за реакция зависи от количеството, 
което ще бъде заявено.     

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  
 
 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ, 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 
 
 
     

 


