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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ: „Провеждане на 

Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и 

„открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във 

фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 

„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма 

БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов 

механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени 

позиции: 

Обoсобена позиция 1: 

„Организиране и провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-

историческо наследство” 

Обособена позиция 2: 

“Дейности  във връзка с организиране  на „открити” уроци по История, включващи 

изработка на брандирани химикали с името на проекта и логото на ФМ на ЕИП и на 

Община Велико Търново и Информационни флаери” 

Обособена позиция 3: 

“Изработване на  брандирани шапки и брандирани тениски с името на проекта  и 

логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново за промотиране на събитието” 

Обособена позиция 4: 

“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” 

Обособена позиция 5: 

  „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” 

Обособена позиция 6: 

  „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по 

История” 

 

Относно: Получено  искане за разяснение по горецитираната обществена поръчка с 

уникален номер в РОП 00073-2016-0018, представяме следното разяснение на 

зададените  въпроси както следва: 

 

 Въпрос 1:  Относно сценичната площадка: 

- Какво се разбира под наем на сценична площадка? – конкретна площ и/или 

конструкция? 

- Каква трябва да бъде нейната площ? Къде ще бъде нейното местоположение? 
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Отговор 1:  За провеждане на събитието, предмет на обявената обществена 

поръчка, Възложителят предвижда изграждане на сценична площадка 

/конструкция/.   

Кандидатите следва да съобразят площта на изградената сценична площадка с 

предложения от тях сценарий, респ. спецификата на предвидените сценични 

изяви в рамките на Фестивала.  

Съгласно техническата спецификация, провеждането на фестивала се предвижда 

с цел социализиране на обекта „Шишманова баня“, като следва сцената   да бъде 

разположена на социализирания обект на културното-историческо наследство – 

Шишманова баня, гр. Велико Търново. 

 

 

 Въпрос 2: Моля за пояснение за часовия интервал за провеждане на 

фестивала? 

 

 Отговор 2:   Възложителят предвижда Фестивалът да се проведе в часовия 

диапазон от 10,00 часа до 18,00 часа. 

 

 

 Въпрос 3: Относно обособяването на пространство за експониране на 

традиционните за ромската общност занаяти – какви са ангажиментите на 

Изпълнителя?- Трябва да бъде наето или подготвено за целите на събитието? 

Моля за повече детайли по изискванията!!! 

 

 Отговор 3:   Изпълнителят следва да се съобрази със спецификата на 

предложените за експониране традиционни ромски занаяти представени в 

максимално автентична среда. /напр. ако се предвижда представяне на занаят 

„ковач“, то следва да се обособи пространство с чук, наковалня и всички др. 

необходими пособия, с което да се експлицира дейността на ковачите/. 

 

 Въпрос 4: С каква цел се изисква поставянето на шев и капси за изработката 

на тривижъни при положение, че този вид артикул не изисква поставянето 

им? 

 

 Отговор 4:   С цел постигането  на по голяма сигурност и здравина както и  

максимална рекламна визия, Възложителят поставя изискването за шев по 

периферията на рекламното пано и и направата на метални капси на 

тривижъните с оглед спецификата им. 

 

 

 Въпрос 5: Относно артикул 12: 

- Наем на билборд – какъв е размера на билборда и има ли други по-специални 

изисквания за местоположението му? 
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 Отговор 5:   С оглед достигане до широка обществена информираност и 

популяризиране на Фестивала, билбордът следва да е поставен на оживено 

място и стратегически разположен в близост до търговски обекти, обществени 

сгради и др. за постигане на максимална визуализация.  

Размерът на рекламното съоръжение е невъзможно да бъде прецизиран, тъй като 

Възложителят не може да предостави за ползване билбордове. Ангажимента по 

осигуряването на „Наем на билборд“  е ангажимент на Изпълнителя. 

 

 Въпрос 6: Има ли налични конструкции, които да се изземат под наем, за да се 

монтират на тях тривижъни, двустранния ситилайт и билборда? 

 

 Отговор 6:   Възложителят не разполага с налични рекламни конструкции: 

тривижъни, двустранни ситилайтове и билбордове. Последните са собственост и 

се отдават под наем от външни рекламни компании и представителства. 

 

 

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ       /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
  

 Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 
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