
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпроси, зададени от заинтересовано лице в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение с предмет: „Организиране и провеждане на 

събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република 

България за нуждите на ЦРЧР“ 

 

 

Въпрос № 1: „Каква е предвидената продължителност на мероприятията (в дни) ? 

Отговор № 1: В Техническата спецификация Възложителят е описал, че “събитията 

ще са в различен формат”, което предполага, че на този етап е невъзможно да се 

дефинира продължителността на събитията. 

Въпрос № 2: „На стр. 2 от Техническата спецификация е посочено, че 

„Участникът предоставя списък с участниците и тяхното разпределение на 

рецепцията на съответния хотел и/ или настанителна база минимум 4 дни преди 

датата на събитието. Копие от този списък се изпраща в същия срок и на 

Възложителя. На стр. 9 има следното изискване: „Изпълнителят осигурява 

извършване на регистрация на участниците в провежданите събития чрез 

осъществяване на директен контакт с тях, в т.ч. и приемане на заявки за участие, 

нощувки и т.н.“ 

Моля Възложителят да поясни как ще протича процесът по набиране на 

участниците: чрез изпращане на покани от Възложителя до потенциалните 

участници или чрез предоставяне на Изпълнителя на конкретен списък с потенциални 

участници и техни контакти, като Изпълнителят ще следва да изпраща покани ? 

Също така в тази връзка моля за информация кои са предвидените целеви групи за 

заложените събития?“ 

 

Отговор № 2: На този етап Възложителят не може да дефинира в колко събития ще 

възложи на Изпълнителя да покани участниците и дали ще има събития, в които сам 

ще кани участниците.  

Механизмът, по който евентуално ще бъдат канени участници във връзка с 

посоченото, че: „Участникът предоставя списък с участниците и тяхното 

разпределение на рецепцията на съответния хотел и/ или настанителна база 

минимум 4 дни преди датата на събитието. Копие от този списък се изпраща в 

същия срок и на Възложителя.“ е: чрез изпращане на предварителна информация от 

Възложителя до Изпълнителя ще бъдат посочвани индикативен брой или конкретен 

брой на лица участници в дадено събитие, когато е предвидено предварително 

потвърждение от тяхна страна. В информацията ще бъде указан брой и по 



възможност имена на участниците, техни контакти и механизъм на настаняване /като 

брой лица в стая или конкретни поименни конфигурации на настаняване на лица/, 

което да бъда съгласувано с дадения хотел, в който лицата ще бъдат настанявани.  

Финалният списък се изпраща до хотела и до Възложителя, с оглед пълна 

съгласуваност.  

Целеви групи: заинтересовани лица, във връзка с дейността на ЦРЧР; представители 

на образователните среди, потенциални бенефициенти, представители на 

неправителствени организации и др. Целевите групи не влияят на механизмите на 

организиране на събития и в тази връзка не са посочени изрично и изчерпателно в 

Техническата спецификация. 

 

 

Въпрос № 3: „В образеца на Ценовото предложение Участникът следва да предложи 

цена за „наем зала“ в зависимост от категорията на хотела, където залата е 

разположена и броя участници в събитието. 

За да могат Участниците да предложат съпоставими цени, при равни условия, а и 

при положение, че никъде в документацията не е зададена индикативна 

продължителност на събитията, моля за информация следва ли цената на наема да 

бъде предложена за 1 ден иди Възложителят предвижда друг измерител?“ 

 

Отговор № 3: Цената следва да бъде предложена за един ден на ползване. 

Въпрос № 4: „На стр. 3 от Техническата спецификация Възложителят посочва като 

част от изискванията към залите и техниката също „възможност за осигуряване на 

допълнителни климатизирани зали“. 

Колко и какви зали се предвиждат и ще бъде ли заплащан за тяхното ползване 

допълнителен наем?“ 

 

Отговор № 4: На този етап не може да бъде прецизирано за всяко едно събитие 

колко точно допълнителни зали ще са необходими и с какъв капацитет. 

Освен горното, следва да се посочи, че в Техническата спецификация, стр. 3 е 

посочено:  

„За изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да осигури зала, която да 

отговаря на следните минимални изисквания към подреждането и техническото й 

оборудване: 

• Климатизирана мултифункционлана зала с осигурена безплатна безжична 

интернет мрежа (wi-fi); 

• Предложените зали трябва да разпологат с дневна светлина 

• Предложените зали за организацията на обучения, семинари и конференции, 

трябва да са предназначени за такива събития….“ 

 

Т.е. климатизацията е едно от минималните условия за залите, а не такова което се 

явява като допълнителна екстра, за която се заплаща допълнително.  



При необходимост от ползване на повече от една зала, Възложителят ще посочва 

това обстоятелство в съответната покана до лицата по рамковото споразумение,  като 

същите ще следва да оферират цена за ползването на всяка една от тях, съобразно 

ценовото си предложение и конкретните условия в поканата. 

 

Въпрос № 5: „На стр. 4 от Техническата спецификация Възложителят изисква от 

Участника да осигури „Озвучителна система — поне един микрофон на президиума и 

два броя подвижен безжичен (радио) микрофон“, както и мултимедиен прожектор, 

екран и лаптоп. В Същото време в образеца на Ценовото предложение има перо „цена 

за наем на техника: професионално озвучаване, лаптоп, мултимедия/ и и екран/ и, 

монитори, покритие с микрофони, в т. ч. 2 безжични микрофони и др.“. 

За да могат Участниците да предложат съпоставими цени, при равни условия, моля 

за точна информация какво предвижда Възложителят да включва „озвучителната 

система“ и по-конкретно какъв вид и брой микрофони се изискват, т.к. цените им са 

единични (индивидуални) и липсата на точни изисквания възпрепятства 

възможността за подаване на съпоставима информация от всички Участници. Моля 

също така Възложителят да посочи точният брой „мултимедия/и и екран/и, 

монитори“, за които Участникът следва да посочи цена, т.к. подобно описание дава 

възможност за големи разлики в оферираните цени от отделните Участници. Какви 

изисквания има Възложителят към включените в Ценовото предложение 

„монитори“, т.к. такива не са включени в Техническата спецификация?“ 

 

Отговор № 5: На първо място следва да се има предвид, че в ценовото предложение 

са посочени показателите, които подлежат на оценка, съобразно Методиката за 

оценка. В този смисъл посоченото в ценовото предложение е в съответствие с 

посоченото в Методиката за оценка на офертите. На стр. 18 от същата, т. 2.6.1 е 

посочено: „Без ДДС –цена за наем на техника: професионално озвучаване, лаптоп, 

мултимедия/и и екран/и, монитори, покритие с микрофони, в т. ч. 2 безжични 

микрофони и др. (относителна тежест в компонент 2.6. –40 %)“. Същевременно в 

образеца на Ценовото предложение е посочено, че следва да се оферира цена „за 

наем на техника: професионално озвучаване, лаптоп, мултимедия/и и екран/и, 

монитори, покритие с микрофони, в т. ч. 2 безжични микрофони и др.“. От 

посоченото е видно, че няма разминаване в посочените за оценка показатели и 

ценово предложение засягащо представянето на два микрофона – тип безжични. 

Ценовото предложение следва да включва минимум по един брой мултимедия и 

екран, монитор, като участник може в същата цена да предложи и по  повече от един 

от тези артикули. В рамките на предложената цена, участникът следва да може да 

осигури въпросната техника с максимални параметри, като в изискваните по реда на 

чл. 93б, ал. 3 от ЗОП оферти ще бъдат уточнявани конкретни параметри и 

количества, за които участниците ще следва да предложат цена не по – висока от 

оферираната.  

 



 

Въпрос № 6:  „В образеца на Ценовото предложение фигурира перо „цена за наем на 

техника за симултанен превод: слушалки за превод, кабина за преводачите“. 

Т.к. „слушалките за превод“ са техника с единична (индивидуална) цена и респективно 

зависят от броя на участниците, моля Възложителят да посочи примерен брой на 

участниците, на чиято база Участниците в процедурата да могат да предложат 

съпоставими цени.“ 

 

Отговор № 6: Съгласно посоченото в Техническата спецификация средният брой на 

участниците се очаква да бъде между 25-50 души на събитие. За периода ще има и 

около 10 мероприятия с участието на 150 - 200 души.  

Що се касае до попълването на Ценовото предложение, следва да се има предвид, че 

оферираната цена за слушалки следва да е на база брой от 50 слушалки, съобразно 

посоченото и в Методиката за оценка – стр. 18: „2.6.2 Без ДДС - цена за наем на 

техника за симултанен превод: 50  слушалки за превод, кабина за преводачите 

(относителна тежест в компонент 2.6. –30 %)“. 

 

 

Въпрос № 7: „На стр. 4 от Техническата спецификация Възложителят поставя 

следното изискване: „Участникът следва да декларира възможност да предостави за 

целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката възможност за 

излъчване на живо (стрийминг) на провежданото събитие чрез интернет връзка 

(Link), достъпна на сайта на ЦРЧР“. 

Как следва да се декларира това обстоятелство - чрез допълнителна декларация в 

свободен текст или по друг начин? Ако се изисква декларация, следва ли тя да бъде 

поставена в плик № 1 или плик № 2 ?“ 

 

Отговор № 7: Доколкото това е дейност заложена в Техническата спецификация и 

не подлежи на оценка, съобразно Методиката за оценка, всеки участник декларира 

тази си възможност посредством попълването и представянето на Техническо 

предложение по образеца от Документацията за участие. Същото гласи, че: 

„Представяме настоящото техническо предложение при провеждане на открита 

процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Организиране и 

провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията  

на Република България за нуждите на ЦРЧР“, като предлагаме да изпълним 

поръчката, съгласно техническата спецификация на възложителя…“ . Съобразно 

горното, не се изисква допълнителна декларация, която да бъде поставяна в Плик № 

1 или № 2. 

 

В допълнение, следва да се изтъкне, че дотолкова доколкото осигуряването на живо 

излъчване е условие на Техническото задание и в контекста на изискванията поставени 

в Методиката за оценка, всеки участник следва да разпише дейностите по изпълнение 

на поръчката, както и техническата обезпеченост на местата за провеждане на 



събитията в техническото си предложение. 

 

 

Въпрос № 8: „Т.к. никъде в документацията не е зададена индикативна 

продължителност на събитията, моля за информация следва ли цените за 

„Осигуряване на техника“ по трите параметъра на т. 2.6. от образеца на Ценовото 

предложение да бъдат посочени за 1 ден или Възложителят предвижда друг 

измерител?“ 

 

Отговор №  8: Тъй като точната продължителност на всяко конкретно събитие ще 

бъде уточнявана с конкретна покана по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, за представяне 

на оферти от потенциалните изпълнители, респ. в същата ще бъде включвана 

информация относно продължителността от необходимост за ползване на техниката 

по т. 2.6, то всички цени по т. 2.6 /от ценовото предложение/ следва да са на база 1 

/един/ ден.  

 

Въпрос № 9: „В т. 3.1. от образеца на Ценовото предложение са посочени „първи“, 

„втори“ и „втори“ вариант на кафе паузи, в Методиката за оценка - „първи“, 

„втори“ и „трети“ вариант и в Техническото задание съответно — „I“, „II“ и „III“ 

вариант. Моля Възложителят да потвърди, че става въпрос за техническа грешка и 

вярното изписване на т. 3.1.3. е „Трети вариант“.“ 

 

Отговор № 9: Следва да се потвърди, става въпрос за техническа грешка. Вярното 

изписване на т. 3.1.3. от Ценовата оферта е „трети вариант“.   

Въпрос № 10: „На стр. 7 от Техническата спецификация Възложителят изисква 

„Възможност за организиране на изнесено мероприятие за участниците в събитията, 

което да включва: /коктейлно меню, меню за правостоящ бюфет, тристепенно меню 

за седяща вечеря/.“ 

Моля Възложителят да поясни какво точно се има предвид под „изнесено 

мероприятие“?“ 

 

Отговор № 10: Под изнесено мероприятие се има предвид събитие, което се 

организира извън мястото за настаняване и извън ресторант. Това място може да 

бъде, музей, галерия или др., според изискването на възложителя за всяка отделна 

оферта в процеса на изпълнение на рамковото споразумение.   

 

Въпрос № 11: „На стр. 7 от Техническата спецификация се посочва, че 

„Организирането на изнесеното мероприятие се извършва изцяло от изпълнителя на 

обществената поръчка, като предложената цена следва да е крайна, включваща 



цялостната организация.“ и „За всички типове изнесени мероприятия следва да се 

предвиди и пакет напитки за всеки участник.“. 

Моля Възложителят да поясни как точно следва да се формира и къде да се посочи 

изискуемата крайна цена, при положение, че в образеца на Ценовото предложение има 

единствено отделни позиции съответно за: „вечеря на човек за бюфет“, „изнесена 

седяща вечеря на човек“ и „вечеря на човек за изнесен бюфет/коктейл? Какво следва 

да включва „пакетът напитки“? Какво следва да включва „цялостната 

организация“?“ 

 

Отговор № 11: На първо място следва да се има предвид, че в ценовото 

предложение са посочени показателите, които подлежат на оценка, съобразно 

Методиката за оценка. Възможно и допустимо е в Техническата спецификация да 

бъдат описани индикативни дейности или задължения към потенциалните 

изпълнители,  които не подлежат на оценка при провеждане на процедурата, но ще 

имат задължителен характер, при нейното изпълнение. В този смисъл, на посоченото 

в този въпрос „как точно следва да се формира и къде да се посочи изискуемата 

крайна цена, при положение, че в образеца на Ценовото предложение има 

единствено отделни позиции“, следва да се отговори, че това не е крайна цена, която 

се оферира, с оглед оценка офертите на участниците в процедурата за сключване на 

рамково споразумение. Описаната обща цена касае бъдещото изпълнение по 

конкретен договор и ще е бъдещо задължение на потенциалните участници.  

 

Относно останалите части на въпрос № 11, следва да се има предвид следното : 

Относно „цялостната организация“- това съставлява съвкупност от множество и 

различни по вид действия, реализирани от избрания изпълнител на конкретна 

обществена поръчка, посредством които се обезпечава цялостно, пълно и точно 

изпълнение на конкретния договор, съобразно заложеното в неговите условия и 

изискванията инкорпорирани в поканата по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, въз основа на 

която е сключен договора.  

Относно „пакетът напитки“ би трябвало да се предвидят, безалкохолни напитки, 

минерална вода и пр. съгласно конкретно заявка на Възложителя в поканата за 

представяне на оферти по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП.  

 

 

 

Въпрос № 12: „На стр. 10 от Техническата спецификация се изисква „Организация на 

развлекателна програма с фонова музика за изнесените вечери. Развлекателната 

програма може да включва артистично-сценични изяви, осигуряване на ди-джей или 

други аналогични дейности за всяко конкретно събитие.“. 

Моля за информация дали предвидените вечери за „изнесените мероприятия“ и 

съответно „изнесените вечери“ са една и съща услуга или става въпрос за различни 

неща?“ 

 

Отговор № 12: „Изнесените мероприятия“ съставляват съвкупност от възможности, 



като организиране на вечери, коктейли и др., извън обичайното място за настаняване 

или провеждане на дадено събитие. „Изнесените вечери“, от друга страна биха могли 

да са част от изнесените мероприятия или да са единствено вечеря, без формален или 

занимателен характер, която е организирана извън обичайното място за настаняване, 

респ. извън обичайния ресторант за хранене на участниците в дадено събитие.  

 

Въпрос № 13: „На стр. 7 от Техническата спецификация Възложителят описва 

процедурата за „изплащане на транспортни разходи в страната“. В същото време в 

образеца на Ценовото предложение следва да се посочат цени само за организиран 

транспорт. 

Моля за информация как Възложителят предвижда да се отчитат и фактурират 

съответните разходи от Изпълнителя.“ 

 

Отговор № 13: На първо място следва да се има предвид, че в ценовото 

предложение са посочени показателите, които подлежат на оценка, съобразно 

Методиката за оценка. Поради това в ценовото предложение са посочени три 

показателя, свързани с организиране на транспорт от участниците, с които 

участниците оферират цени. Останалата част от процедурата, описана в 

Техническата спецификация, под наименованието „Изплащане на транспортни 

разходи в страната“ касае случаите, в които в дадено събитие ще участват лица от 

различни краища на страната, като транспорт за тях няма да бъде организиран от 

потенциалните изпълнители, а участниците сами ще обезпечат своето пристигане. В 

такива случаи Възложителят може да възстановява пътни разходи  на база описаното 

в Техническата спецификация, което ще бъде сторено чрез потенциалния 

изпълнител.  

Фактурирането и отчитането на организиран от изпълнителя транспорт ще се 

извършва на база оферирана конкретна цена в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП 

/която не следва да превишава оферираната цена в процедурата за избор на 

потенциални изпълнители/. Фактурирането и отчитането свързано с „Изплащане на 

транспортни разходи в страната“ ще се извършва на база представяне на 

посочените в Техническата спецификация документи /еднопосочен билет по 

маршрута;  еднопосочен билет  за междуградски транспорт до съответното  

населено  място,  след представяне на справка от БДЖ или автобусна компания за 

стойността на еднопосочен билет по маршрута и пр. подробно описани в 

Техническата спецификация/, заедно с нарочен протокол, посочен в Раздел ІV. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, чл. 4.2. от проекта за Договор на 

обществена поръчка. Съгласно същия потенциалният изпълнител е длъжен да 

изготвя приемо-предавателни протоколи за всяка отделна услуга/организирано 

събитие, с подробен опис на компонентите на събитието, като придружи всеки 

приемо-предавателен протокол с надлежни финансово-счетоводни документи, 

доказващи направените разходи.  



Т.е. потенциалният изпълнител следва да представи подробен приемо-предавателен 

протокол, описващ събитието, дейностите по възстановяване на средства/респ. 

дейностите по организиран транспорт, брой лица и маршрути, за които са 

възстановени средства/които са транспортирани, да представи документите, от които 

са видни маршрутите и изплатените суми, както и доказателства, че сумите са реално 

изплатени/ респ. документи удостоверяващи реализираните дейности по транспорт . 

Въпрос № 14: „Моля Възложителят да поясни следва ли цената за „Трансфер 

летище/гара/ автогара-хотел и обратно“ да се посочи „на километър“ както 

останалите цени за транспортните услуги? Как предвижда Възложителят да се 

извършват трансферите — с лек автомобил, бус или автобус, т.к. това значително 

променя ценовите параметри на услугата ?“ 

 

Отговор № 14: Съгласно посоченото в Техническата спецификация са посочени два 

вида транспорт, който следва да бъде организиран от изпълнителя: „Организиране на 

трансфери…Изпълнителят е длъжен да осигури трансфер от 

летище/гара/автогара до хотел (или място на провеждане на събитието) и 

обратно.“ и „Организиран транспорт от и до мястото на събитието… В заявката 

поканата Възложителят посочва дестинацията, броя на участниците и др. 

изисквания, като Изпълнителят следва да осигури транспортно/и средство/а с 

подходящ брой места в зависимост от броя на участниците. Всички разходи за 

водачите на превозните средства, както и разходите, свързани с престой на 

транспортното средство и други административни разходи, са за сметка на 

Изпълнителя.“. Предвид това видът транспортно средство ще бъде поясняван за 

всеки отделен конкретен случай, а избраните потенциални изпълнители, ще имат 

възможност да представят оферти с конкретни цени в рамките на процедурите по 

реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. За целите на процедурата трансфера следва да се 

калкулира на превозно средство в двете посоки, както е описано в техническата 

спецификация.  

 

Въпрос № 15: „Моля Възложителят да поясни дали перата от Ценовото 

предложение за „цена на километър за автобус (49 + 1 места)“ и „цена на километър 

за микробус (8+1 места)“ са само за 1 посока (до мястото на събитието) или за 2 

посоки (до мястото на събитието и обратно)?“ 

 

Отговор № 15: Цената се формулира на база километър. Точното изминато 

разстояния при осъществяване на транспорт умножено по конкретната цена  

посочена с офертите предоставени по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП служи за база за 

изчисляване на дължимите суми.  

Въпрос № 16: „В Методиката за оценка Възложителят не е посочил относителни 

тежести на ценовите параметри за отделните видове транспорт, за разлика от 

всички останали пера. 



Моля Възложителят да поясни дали това е техническа грешка иди не са предвидени 

относителни тежести в този компонент ?“ 

 

Отговор № 16: Това не е техническа грешка. Не са предвидени относителни 

тежести.  

Въпрос № 17: „В Техническата спецификация Възложителят не е заложил конкретен 

брой преводачи, които Изпълнителят следва да осигури. В същото време за 

симултанен превод (какъвто се изисква) е необходим екип от двама преводачи. 

Следва ли при това положение да се приеме, че в Ценовото предложение за „цена за 

симултанен превод от и на един език, за един ден“ Участникът трябва да посочи цена 

за екип от двама преводачи?“ 

 

 

Отговор № 17: Съгласно Общите условия на Асоциацията на преводачите на 

Република България, симултанен превод се извършва от екип от двама преводачи.  В 

този смисъл следва да се приеме, че в Ценовото предложение за „цена за симултанен 

превод от и на един език, за един ден“ трябва да се посочи цена за екип от двама 

преводачи. 

 

Въпрос № 18: „На стр. 9 от Техническата спецификация Възложителят изисква 

Изпълнителят да изготвя „баджове / с имената на посочени от Възложителя лица“, 

които не са посочени като разход в образеца на Ценовото предложение. Къде следва 

да се включи този разход?“ 

 

Отговор № 18: В ценовото предложение са посочени показателите, които подлежат 

на оценка, съобразно Методиката за оценка, с оглед избор на трима потенциални 

изпълнители. Поради това в ценовото предложение не е включено поле за офериране 

на такава цена – за изготвяне на баджове.  

В случай че възложителят ще има необходимост от изготвяне на такива продукти  

/баджове/, той ще може да заяви това с покана по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, 

отправена до потенциалните изпълнители. При представяне на оферти от 

потенциалните изпълнители, същите ще могат да оферират конкретна цена, на база 

конкретни изисквания от Възложителя. 

 

 

Въпрос № 19: „На стр. 9 от Техническата спецификация е заложено следното 

изискване: „При заявка, Изпълнителят се ангажира да произведе брандирани чанти 

от плат с максимум 4 цветен печат с текст, различен за всяко събитие, както и 

сувенири с национална символика.“. 

Моля Възложителят да определи вида и да зададе конкретни параметри за 

изискуемите „сувенири с национална символика“, т.к. цените им биха могли да 



варират в големи граници и при липса на яснота относно конкретните изисквания на 

Възложителя, Участниците не биха могли да представят съпоставими цени.“ 

 

Отговор № 19: Конкретните сувенири съставляват дребни занаятчийски или 

промишлени изделия, съдържащи обозначителни, традиционни и характерни за 

България белези, като българската роза, национални носии, природни 

забележителности и др. подобни. Материалите им на изработка биха могли да бъдат 

дърво, текстил, керамика, пластмаса, метал и пр. 

В случай че възложителят ще има необходимост от изготвяне на такива продукти 

/сувенири с национална символика/, той ще може да заяви това с покана по реда на 

чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, отправена до потенциалните изпълнители. В същата ще бъдат 

включени конкретни изисквания относно материал, форма, размер, цветност и пр., на 

база на които потенциалните участници да формират ценовите си предложения. Така 

при представяне на оферти от потенциалните изпълнители, същите ще могат да 

оферират конкретна цена.  

 

 

Въпрос № 20: „На стр. 9 от Техническата спецификация е заложено, че 

„Изпълнителят следва да подготви необходимите списъци за регистрация, нощувки, 

лекторски, изплащане на пътните разходи, настаняване и работни групи, на базата 

на информация, подадена от Възложителя.“. 

Моля Възложителят да поясни какво се има предвид под „списък за лекторски“. Моля 

за информация също така дали Възложителят ще осигурява лектори, какви плащания 

(дневни ставки) следва да се предвидят и как ще се отчитат и фактурират тези 

разходи от Изпълнителя, при положение, че в образеца на Ценовото предложение 

няма такова перо? 

Моля Възложителят да поясни и какво се има предвид под „работни групи“? Те ще се 

провеждат като отделни събития или в рамките на определени събития? Следва ли 

за тях да се предвидят допълнителни услуги? Как ще се отчитат и фактурират 

разходите за тях от Изпълнителя, при положение, че в образеца на Ценовото 

предложение няма такова перо?“ 

 

Отговор № 20: Относно „списък на лекторски“ – следва да се приема като допусната 

техническа грешка. Изпълнителят няма да изплаща лекторски, касае се единствено 

до координация на настаняването на лекторите. В тази връзка същото се отнася и до 

останалата част от въпроса касаещ работните групи – от Изпълнителя ще се изисква 

организация по настаняването, поради което за настаняването и фактурирането са 

приложими общите правила за работа на избраните потенциални изпълнители и 

такова изрично и ново предложение не се прави в Ценовото предложение. 

Въпрос № 21: „На стр. 10 от Техническата спецификация Възложителя залага 

изискване Участникът да предложи „Посещение на музеи и други забележителности 

- осигуряване на програма и входни билети. Организация на програма и изготвяне на 



предложение за посещение на музеи и други забележителности. Изпълнителят 

покрива всички разходи за входове на музеи, други забележителности, които се 

възстановяват от Възложителя. Организацията на програмата и осигуряването на 

гид са за сметка на Изпълнителя“. В ценовото предложение обаче е предвидена само 

„цена на час за осигуряване на гид“. 

Моля за информация как ще се отчитат и фактурират от Изпълнителя разходите за 

„програма и входни билети“, при положение, че в образеца на Ценовото предложение 

няма такова перо?“ 

 

Отговор № 21: На първо място следва да се има предвид, че в ценовото 

предложение са посочени показателите, които подлежат на оценка, съобразно 

Методиката за оценка. Поради това в ценовото предложение е посочен показател 

„цена на час за осигуряване на гид“. Останалата част от описаните във въпроса 

дейности може да бъдат изискани от Възложителя при провеждане на дадено 

събитие. Във връзка с обстоятелство, което следва да бъде декларираното от всеки 

участник, чрез Техническото предложение, всеки потенциален изпълнител ще следва  

да изпълнява поръчката, съгласно техническата спецификация на възложителя. В 

този смисъл и при заявка от страна на Възложителя, включена в съответна покана по 

чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, всеки потенциален изпълнител ще следва да има възможност 

да организира програма и изготвя предложения за посещение на музеи и други,  

описани в Техническата спецификация, чиято стойност ще бъде възстановена от 

Възложителя. Предвид въпроса, как ще се отчитат и фактурират от Изпълнителя 

разходите за „програма и входни билети“, при положение, че в образеца на Ценовото 

предложение няма такова перо, то следва да се има предвид, че приложим е отново 

чл. 4.2. от Раздел ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ от проекта за 

Договор на обществена поръчка. Съгласно същия потенциалният изпълнител е 

длъжен да изготвя приемо-предавателни протоколи за всяка отделна 

услуга/организирано събитие, с подробен опис на компонентите на събитието, като 

придружи всеки приемо-предавателен протокол с надлежни финансово-счетоводни 

документи, доказващи направените разходи. 

Т.е. потенциалният изпълнител следва да представи подробен приемо-предавателен 

протокол, описващ събитието, дейностите по организиране на програма, посещение 

на забележителности и пр., като ги придружи с разходооправдателни документи, от 

които е видна стойността на направените разходи по организиране на програмите, 

закупуването на билетите и др. относими към конкретната организация.  

 

 

Въпрос № 22: „На стр. 10 от Техническата спецификация Възложителят посочва, че 

„Броят и видът на ключовите експерти от страна на изпълнителя, необходими за 

провеждането на конкретно събитие, се описват в техническа заявка от страна на 

Възложителя.“. В същото време никъде в документацията няма посочен „вид“ 

(профил) на изискуемите експерти. Единственото изискване към експертите на 



Участника, посочено в документацията, е „Участникът трябва да осигури минимум 

десет служители или експерти, с опит в извършване на сходни дейности, които да 

бъдат ангажирани с организиране и провеждане на събитията, предвид 

индикативния брой събития на месец и възможността за провеждане на няколко 

събития, едновременно в рамките на различни населени места“. 

Моля за конкретна информация относно изискванията на Възложителя към 

експертния екип, който Участникът следва да предложи.“ 

 

Отговор № 22: Експертният екип, който всеки участник, респ. потенциален 

изпълнител следва да предложи е посочен в Документацията за участие – а именно 

десет служители или експерти, с опит в извършване на сходни дейности, които да 

бъдат ангажирани с организиране и провеждане на събитията, предвид индикативния 

брой събития на месец и възможността за провеждане на няколко събития, 

едновременно в рамките на различни населени места. Т.е. от всеки потенциален 

изпълнител се очаква да изпълнява задълженията си по рамковото  споразумение, 

респ. по конкретен договор за обществена поръчка с посочените в офертата му лица. 

Изискванията към тях са както са посочени в Документацията, а именно да имат 

реален опит в извършването на сходни дейности, а не да са тесни специалисти само в  

една област. Конкретни изисквания относно години общ и специфичен трудов стаж и 

придобита образователна степен не са поставени. Съгласно посоченото в 

Документацията за участие Под „услуги, които са сходни с предмета на 

обществената поръчка” следва да се разбират услуги по организиране на събития с 

включени дейности по настаняване, хранене, транспорт, осигуряване на зали и 

предоставяне на спомагателни дейности по провеждане на събития (регистрация на 

участници, раздаване на материали, осигуряване на техника и пр.), което дава 

отговор и в какво направление лицата следва да притежават опит. Това изискване е 

заложено с оглед предмета на поръчката и многокомпонентността на действията по 

организиране на дадено събитие. Информация за лицата се представя в Декларация – 

списък, съобразно образеца към Документацията за участие.   

Въпрос № 23: „Като част от видовете събития, които потенциалният Изпълнител 

ще следва да организира, се споменават „събития на открито“ — моля за пояснение 

какво има предвид Възложителят и следва ли за тези събития да се организират и 

предоставят услуги, различни от описаните? Ако да — какви ще бъдат ценовите им 

параметри и как ще се отчитат и фактурират?“ 

 

Отговор № 23: Събитията на открито могат да се считат за изнесени мероприятия 

или тим билдинг мероприятия. Няма да се предвиждат услуги различни от 

разписаните в документацията за участие. Респ. ще се прилагат същите правила на 

фактуриране и отчитане. 

Конкретните детайли, свързани с дадено събитие ще бъдат уточнявани в съответната 

покана за представяне на оферта по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, въз основа на която 



всеки потенциален участник ще може да представи конкретна, пълна оферта, 

съобразена с параметрите на събитието. 

 

Въпрос № 24: „Предвижда ли Възложителят изготвянето на отчетни доклади за 

предоставените услуги по всеки договор или отчитането ще става само с приемо- 

предавателни протоколи?“ 

 

Отговор № 24: отчитането на дейностите и заплащането на одобрените суми се 

извършва по реда предвиден в Рамковото споразумение и конкретните договори за 

обществени поръчки. Следва да се има предвид, че чл. 4.2. от Раздел ІV. ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ от проекта за Договор на обществена поръчка  

указва, че потенциалният изпълнител е длъжен да изготвя приемо-предавателни 

протоколи за всяка отделна услуга/организирано събитие, с подробен опис на 

компонентите на събитието, като придружи всеки приемо-предавателен протокол с 

надлежни финансово-счетоводни документи, доказващи направените разходи. Т.е. в 

самия приемо-предавателен протокол, потенциалният изпълнител е длъжен 

подробно да опише всички компоненти и детайли от изпълнената дейност, с оглед 

заплащане на сумите по нея. 

 

Въпрос № 25: „В т. 4.2. от проекта на Договор е посочено следното задължение на 

Изпълнителя: „да изготвя приемо-предавателни протоколи за всяка отделна 

услуга/организирано събитие, с подробен опис на компонентите на събитието, като 

придружи всеки приемо-предавателен протокол с надлежни финансово-счетоводни 

документи, доказващи направените разходи“. 

Значи ли това, че Изпълнителят е длъжен да предоставя на Възложителя всички 

документи (фактури и др. разходооправдателни документи), издадени към него от 

съответните доставчици за всички извършени разходи по организиране на 

съответното събитие или е достатьчно само издаването на фактура, съдържаща 

подробно описание на услугите с посочени бройки, единични и общи цени?“ 

 

Отговор № 25: Да това означава, че Изпълнителят е длъжен да предоставя на 

Възложителя всички документи (фактури и др. разходооправдателни документи), 

издадени към него от съответните доставчици за всички извършени разходи по 

организиране на съответното събитие. Същите служат като доказателство за реално 

направените разходи и са придружаваща част към приемо-предавателния протокол.  

 


