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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: В голяма част от приложенията в документацията фигурира обръщението: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ. Имайки предвид промяната относно лицето, 
представляващо Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, бихте ли казали 
дали се налага промяна в приложенията относно това и ако се налага каква трябва да 
бъде?  

Отговор 1: Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е обявена преди 
промените относно лицето, представляващо МИЕТ, участниците следва сами да преценят 
кое обръщение да използват. По процедурата ще се счита за допустимо както 
използването на обръщението, указано в тръжната документация, така и обръщения като 
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,“ „УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,“.  

Въпрос 2: Във връзка с позиция 2.9 . 2) Знаме със стойка с дюбели, с алуминиев пилон 
(предвидено за външна употреба), моля да уточните, дали очаквате от изпълнителя на 
поръчката да осигури пилон и монтаж, или знамето ще се монтира на вече съществуващ 
алуминиев пилон?  

Отговор 2: Както изрично е посочено в т. 4 „Технически спецификации“ от тръжната 
документация, позиция „2.9. 2) Знаме със стойка с дюбели, с алуминиев пилон, размери 
90 см/150 см“ включва и алуминиев пилон в доставката. Монтажът не е предмет на 
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настоящата поръчка.   

 

Въпрос 3: Моля да конкретизирате употребата на транспаранта за събития с височина на 
стойката 3,5 м – вътрешна или външна? Къде се предвижда да се употребява този 
транспарант?  

Отговор 3: Посоченият транспарант следва да бъде пригоден за универсална употреба – 
както в зала, така и за външни условия.     

 

Въпрос 4: На малките сувенири, предмет на поръчката, като например химикалка и usb, 
е практически невъзможно да се брандират и трите лога – на НСРР, на ОП РКБИ и на ЕФРР 
и цялата задължителна информация, описана на стр. 20 и 21 от документацията на 
поръчката. Какви са според Възложителя задължителните елементи, които в такъв случай 
трябва да се брандират на малките сувенири?   

Отговор 4: Изискванията, посочени в т. 2 „Основни изисквания при реализиране на 
дейностите – обект на обществената поръчка и мерки за информиране и публичност“ – 
стр. 20 и стр. 21 от тръжната документация, се отнасят до задълженията по отношение на 
всички обяви, публикации, документи и публични прояви, които Изпълнителят ще има във 
връзка с изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка.  

Относно изискванията, посочени в тръжната документация за брандиране на рекламните 
материали, е указано че изработката на всеки рекламен материал трябва да е съобразена 
с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 
декември 2006 година и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на 
Комисията. По отношение на малките предмети, които визирате във Вашия въпрос, 
изискванията на чл. 9 от Регламента касаят единствено емблемата на Европейския съюз 
(ЕС) в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I към Регламент 
(ЕО) № 1828/2006 на Комисията, както и позоваването на Европейския съюз.  

Предвид изложеното, по отношение на брандирането по позиции 2.3. и 2.4. от 
документацията минималното изискване на Възложителя е да се използва логото на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 и 
емблемата на Европейския съюз съгласно изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 
1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година и приложение I към него.  

 

 

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

 


