
            ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net 

 
Изх. № 26-00/70/04.02.2013г.            
 
 
ДО 
 
 
 Всички заинтересовани лица и тези получили документация за участие в открита 
процедура по ЗОП: „Осигуряване на информация и публичност, изготвяне на рекламни 
материали и промотиране на обект "Димум-антична митница на Мизия” по обособени 
позиции, уникален номер в регистъра на АОП 00661-2013-0002 
 
 
ОТНОСНО: постъпили въпроси по поръчката съгласно чл.29 ал.1 от ЗОП 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 

Във връзка с постъпили запитвания по условията за участие в обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност, изготвяне на рекламни 
материали и промотиране на обект – „Димум – Античната митница на Мизия”, Ви 
представяме отговорите на постъпилите запитвания: 

 
Въпрос 1:  
 

Относно обособена позиция 1: "Изработка, доставка и монтаж на постоянни 
обяснителни табели в изпълнение на мерки за информация и публичност по проект 
"Димум-антична митница на Мизия", моля да поясните какъв трябва да е размера на 
10-те броя информационни табла с исторически текстове на английски и 
български език? 

 
Отговор 1: 

 
Посочени са на стр. 183/184 от документацията за участие, публикувана в 

електронен .pdf вариант в профила на купува (http://obshtina.belene.net/pp.htm) в досието 
на поръчката "Документация", и Портала по обществени поръчки на сайта на АОП. 
Възложителят ще приложи към настоящите разяснения извадката от документацията с 
размерите. 

 
Въпрос 2:  
 

Относно обособена позиция 2: Организиране и провеждане на заключителна 
пресконференция в изпълнение на мерки за информация и публичност по проект 
"Димум-антична митница на Мизия" в кой град ще се проведат двете 
пресконференции, каква трябва да бъде категорията на хотела, в кйто ще бъдат 
настанени гостите? Относно видео- и фотозаснемането-бихте ли уточнили каква 
трябва да бъде дължината на материала и колко броя снимки трябва да бъдат 
направени? 
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