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Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект “Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” с уникален номер 
00073-2014-0014 в регистъра на АОП. 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за следното: 
 
Въпрос: В образец 5 „Предлагана цена – Финансова оферта” в т. 3 „Начин на плащане” е 

посочена таблица, в която кандидата следва да посочи имената, часовата ставка и броя часове на 
всички експерти, участващи в неговата оферта. В забележка след тази таблица е записано : „Общата 
стойност  получена по таблицата след умножение на колона 4 по колона 5 за всяко едно от лицата, 
трябва да отговаря на посочената стойност по т. 3 от настоящия образец”. По този начин единствено 
допустимите разходи по поръчката са разходите за възнаграждения на експертите, включени в 
офертата.  

 При изпълнение на дейностите по поръчката неминуемо ще възникнат и други разходи – за 
наем, консумативи, командировки и други организационни и логистични.  

 Бихме искали да знаем по какъв начин да включим тези разходи в ценовата оферта. 
 
Отговор: Съгласно раздел Б.3. „Съдържание на „Плик № 3  с надпис „Предлагана цена” 

от документацията за участие в предложените часови ставки на отделните експерти 
трябва да са включени всички необходими разходи, независимо от какво естество са, 
свързани с качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката в описания вид и 
обхват, включително: разходи за работна сила, допълнителни разходи, режийни разноски, 
транспорт, извънреден труд, разходи съобразно избраната организация и методология на 
работа, разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и 
тяхната доставка, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, 
разходи за управление, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към 
бюджета, печалба и други. 
 

 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 
 

 

 

 
 
 


