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ОТНОСНО: Отговори на зададени въпроси по документация за провеждане на “открита 
процедура” по ЗОП с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И 
МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ”  
  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 

 На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с постъпили 
въпроси от юридическо лице закупило документи за участие в процедура с предмет: 
“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ 
ДЕЙНОСТИ”  даваме следните отговори на поставените въпроси: 

 
Въпрос 1: Би ли предоставил Възложителят „Концепция за развитие на регионалния 

туристически продукт – община Вършец, Берковица и Годеч” на участниците, за да се 
запознаем с целите й? 

 
Отговор 1: 
„Концепция за развитие на регионалния туристически продукт – община Вършец, 

Берковица и Годеч” е разработена във връзка с подготовката на проект  № 
BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и 
маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, чиито цели  са:  
Основна цел на проекта: Създаване и развитие на конкурентен регионален туристически продукт 
„Неоткритата тайна на Западна Стара планина” с цел увеличаване на броя на туристите в 
туристически район, обособен на територията на общините Вършец, Берковица и Годеч. 
Конкретни цели: 

• Повишаване ефективността на регионалния маркетинг и разпознаваемостта на територията 
като привлекателна туристическа дестинация; 

• Повишаване на информираността на туристите и туроператорите и достигане до 
туристическите пазари  чрез използването на модерни и ефективни средства за реклама.  

• Подкрепа за териториалното икономическо развитие чрез обединяване усилията на 
местните власти, популяризиране на природното, културното и историческото наследство и 
респективно нарастване приходите от международен и вътрешен туризъм. 
 
Разработената Концепция е неразделна част от пакета с документи по проекта 

(апликационна форма, бюджет и др.), с който Община Вършец е кандидатствала за финансиране. 
По тази причина не е възможно  Концепцията да бъде предоставена за ползване на участниците в 
тръжната процедура. Предмет на настоящата тръжна процедура е дейност: Разработване на 
минимум четири туристически пакета, която трябва да бъде реализирана при спазване на 

 



технически изисквания, разписани подробно в техническите спецификации в документите по 
обявената процедура. 
 
 

Въпрос 2: Във връзка с 4 „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”,  4.2. ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ  ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 , стр. 23 - „Изработване на три табели”, моля 
да поясните следното:  Как се предвижда окачването на табелите на фасадите/стените на общините 
– посредством дюбели, дистанционери или други начини?  

Отговор 2 : 
Конкретното място на окачване на Информационните табели, свързани с дейностите за 

осигуряване на информация и публичност на проекта ще бъде предмет на допълнително 
съгласуване с общинските администрации на общините-партньори по проекта. По тази причина 
Възложителят не може да даде конкретно изискване за начина на окачване, като смятаме, че 
различните начини на окачване не биха се отразили съществено на цената на услугата. 
 

Въпрос 3:  Във връзка с 4 „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”,  4.2. ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ  ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 , стр. 23 - „Изработване на три табели”, моля 
да поясните следното: Какъв е материалът, от който трябва да бъдат изработени табелите 
(алуминиев композитен панел, метализирана пластмаса или друг материал)? 

Отговор 3:  Материалът, от който ще бъдат изработени табелите е избор на изпълнителя, 
като трябва да се вземе под внимание факта, че информационните табели ще бъдат изложени на 
външни атмосферни условия. 

 
Въпрос 4: Във връзка с 4 „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”,  4.2. ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ  ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 , стр. 23 - „Изработване на три табели”, моля 
да поясните следното: Какъв метод ще се използва за съдържанието на табелите – чрез 
пълноцветен печат върху фолио или друг метод? 

 

Отговор 4:  Методът, който ще се използва е избор на изпълнителя, като участниците трябва 
да вземат в предвид следния текст, включен в документацията: 

„Всички информационни и комуникационни материали, вкл. и тези разпространявани по 

електронен път ще съдържат информация за ролята на ЕС и българската държава за 

подкрепата на устойчивото регионално развитие и логото на ЕФРР, и ОПРР, името на 

проекта, името на ОПРР, източникът на финансиране, флагът на ЕС, интернет-сайта на 

ОПРР. При изпълнение на всички дейности за осигуряване на информация и публичност на 

проекта, ще се спазват стриктно техническите изискванията заложени  в Насоките за 

осъществяване на мерките за информация и публичност”. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
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