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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: На страница 23 от документацията е записано следното: „…Е) За артикулите от 
т.1.2. до т.1.5. включително участникът представя мостра на предложения дизайн и 
изработка…”  
Моля да уточните, дали под горното изискване Възложителят иска от участниците, още на 
етап кандидатстване, в офертите си да представят реално изработени в пълен размер 
материали, например:  

- постоянна обяснителна табела с размери 0,9 на 1 м. 
- подвижно информационно табло с размер 2 х 2 метра и  
- два вида транспарант за събития 

или от участниците се очаква да представят с офертата си само визуална илюстрация на 
дизайна, който те предлагат за съответните материали на разпечатка?  
Отговор 1: По позиции 1.3., 1.4. и 1.5. съгласно тръжната документация представените 
от участниците мостри следва да представляват визуална илюстрация на предложения 
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дизайн (снимка) на артикулите.   

 

Въпрос 2: Относно транспаранта за събития от първия вид – винил и метал, размери 3,5 
х 1,5 метра, моля да потвърдите дали височината на стойката действително е 3,5 метра 
или височината е 1,5 м.  

 

Отговор 2: Съгласно указаните в т. 4 „Технически спецификации” от тръжната 
документация, по позиция 1.5. „Транспарант за събития” се има предвид височина на 
стойката – 3,5 м, а по отношение на материала на изработка на транспаранта – широчина 
3,5 и височина 1,5 м.  

 

Въпрос 3:  Относно книжката „Добри практики”, моля да поясните под мостра на 
предложения дизайн и изработка Възложителят ще приеме ли за достатъчно 
представянето на примерен дизайн на първа, втора, трета и четвърта корица и примерна 
лява и примерна дясна страница?  

 

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 вътрешното тяло, което трябва да бъде изпълнено със съдържание.  

 

Въпрос 4: На етап кандидатстване, Възложителят очаква ли от участниците да 
представят примерен текст на книжката „Добри практики”?  

 

Отговор 4: За изпълване на съдържанието на вътрешното тяло на книжката „Добри 
практики” участниците могат да използват като примерен текст добрите практики, 
публикувани в раздел „Успешно изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност” на 
интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност” – www.opcompetitiveness.bg. 
Следва да имате предвид, че на етап изпълнение на Договора Възложителя предоставя 
окончателната информация, която да бъде включена като съдържание на книжката, като 
в случай на бележки и/или предложения, предоставя на Изпълнителя писмени указания, с 
които той следва да се съобрази.  

 

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

 


