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ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ ПО ЧЛ.29 АЛ.1 И СЛЕДВ. ОТ ЗОП 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по изпълнението на обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект 
проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, и чл. 
29 от ЗОП, Ви предоставяме отговори на постъпили запитвания: 

 
Въпрос 1:  
 

Моля да уточните продължителността на официалните церемонии и 
пресконференциите? 
 
Отговор 1: 
 

Продължителността на официалните церемонии и пресконференциите е 
минимум 30 минути всяка. 
 
Въпрос 2:  
 

Моля да уточните понятието „Специализирани издания” от Задача 3: подготовка 
и публикуване на прессъобщения, както и да конкретизирате размера и цветността на 
публикациите? 
 

 
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 
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България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 
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Отговор 2: 
 
                      ССппееццииааллииззииррааннии  ииззддаанниияя в сферата на строителството. По отношение на 
цветността, материалите да са цветни (пълноцветен печат), а съдържанието се 
съгласуват предварително с Възложителя преди публикация. Размерът също подлежи 
на съгласуване с Възложителя преди публикация, като минималните стойности на 
публикацията (площ) да е най-малко 1/4 страница, с разумна видимост на полето и 
шфрифта. 
 
 
 
Въпрос 3:  
 

Моля да уточните техническите параметри на информационната дипляна и по- 
конкретно наличието на корица, тъй като в общия случай за дипляна не се предвиждат 
корици? 

 
 

Отговор 3: 
 

Параметрите на дипляната и изработването ѝ са съгласно заложеното в 
техническата спецификация (стр.13). 
 
 
Въпрос 4:  
 

Моля да конкретизирате понятието ”Клас- среден” в изискването за 
химикалките? 

 
 

Отговор 4: 
 

Пластмасов химикал със сменяем пълнител, едноцветен печат, двустранно 
отпечатани лога на финансиращата програма на самото тяло по външната повърхност 
на химикала. 
 
 
Въпрос 5:  
 

Моля потвърдете минималният размер на USB флаш паметите? 
 
 

 
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 
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България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 

 




