
         ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
София 1061, бул.”Витоша” № 2, тел: +359 2/92 19 330,

факс: +359 2/988 58 95, е-mail: mpp_vkp@prb.bg

№ ОПИ-280/09г.
София, 30.07.2009г.

До участниците, получили 
документация 

Относно  :  Обществена  поръчка  с  предмет:  Мерки  за  осигуряване  на 
публичност  на  проект  „Развитие  на  човешките  ресурси  в  областта  на  
международното правно сътрудничество по наказателни въпроси”

Уважаеми дами и господа,

Във  връзка  с  постъпило  запитване  от  участник  в  процедурата  по 
гореописаната  обществена  поръчка  относно  документацията  за  участие  в 
открития конкурс, на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за обществени поръчки, Ви 
изпращаме следните разяснения:

Въпрос 1: В деловодната информация на стр. 1 от Решението на Агенцията по 
обществени поръчки, в описанието на предмета на поръчката (на стр. 3, т. ІV.), на 
стр.  1  от Обявлението за  малка  обществена поръчка,  както и в описанието на 
дейностите  не  е  записано  "Специализирано  обучение  по  английски  език  на 
служители в системата на Прокуратурата". Но такава дейност е записана на стр. 3 
в Обявлението за малка обществена поръчка. Моля посочете, кое е вярно.
 
Отговор: В Решението и Обявлението за малка обществена поръчка ясно и точно 
е посочен предмета на същата, а именно:
Мерки за осигуряване на публичност на проект “Развитие на човешките ресурси в 
областта  на  международното  правно сътрудничество  по наказателни въпроси", 
чрез осъществяване на:
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1.Провеждане  на  пресконференция  при  стартиране  на  проекта;
2.Провеждане  на  заключителна  конференция  в  края  на  проекта;
3.Ежемесечно предоставяне на информация за проекта на сайта на Прокуратура 
на Република България;
4.Предпечат и печат на « Ръководство за работа на прокурорите в областта на 
международното наказателно-правно сътрудничество»;
5. Изработване на рекламни материали;
6.Издаване на брошура с постигнатите резултати от проекта.
 
Посоченото  в  обявлението  "Специализирано  обучение  по  английски  език  на 
служители  в  системата  на  Прокуратурата"  не  е  включено  в  предмета  на 
поръчката. Същото се дължи на допусната техническа грешка в описанието и не 
следва да се има предвид при изготвянето на офертата. 
 
Въпрос  2: Не  се  ли  предвижда  кафе  пауза  преди  или  по  време  на 
пресконференцията и заключителната конференция?

Отговор: В  документацията  е  посочено,  че  изпълнителят  трябва  да  осигури 
коктейл  за  минимум 50  представители  на  целевата  група  след  всяко  от  двете 
събития.

Въпрос  3: Има  ли  специфични  изисквания  за  изработването  на  рекламните 
материали (папки, химикали и флаш памет), записани в т.3.5? Ако има, моля да ги 
посочите.

Отговор:  В  документацията  са  посочени  следните  изисквания  за  рекламните 
материали:

-         флаш-памети – 200 броя с логата на ЕСФ и ОПАК, капацитет мин. 1 GB
-         папки и химикалки с логата на ЕСФ и ОПАК, – по 1500 броя;

Папките  трябва  да  съдържат  логото  и  слогана  на  ЕСФ;  логото  и  слогана  на 
ОПАК; името на проекта, който се изпълнява; Името на оперативната програма, 
изписано  изцяло  -  Оперативна  програма  «Административен  капацитет»; 
Изречението  "Проектът  се  финансира  от  Европейския  социален  фонд  и  от 
държавния бюджет на Република България; Флагът на ЕС и националният флаг на 
Република  България;  логото  на  Прокуратурата  на  РБ;  Уеб  сайта  на  ОПАК  - 
www.opac.government.bg;

Въпрос 4:  За пресконференцията и конференцията се предвижда присъствието 
на  поне  15  медии.  Какво  се  случва,  ако  при  непредвидени  обстоятелства  се 
наложи представителите  на медиите  да  отразят  други събития и  на събитието 
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присъстват по-малко от 15?

ОТГОВОР:  Възложителят  ще  счита,  че  договорът  е  изпълнен  от  страна  на 
изпълнителя,  ако  се  представят  доказателства,  че  на  събитията  са  поканени 
представители на поне15 медии.

Въпрос 5: Прокуратурата има ли изискване за присъствието на конкретни медии?

Отговор:  Възложителят  няма  изискване  за  присъствие  на  събитията  на 
представители  на  конкретни  медии.  В  документацията  е  посочено,  че  от 
изпълнителя се очаква да покани представители на поне 15 медии, в т. ч. печат, 
радио, ТВ и интернет медии.

С уважение,

Възложител:

Валери Първанов
/Заместник на главния прокурор
при ВКП/

т

3


	         ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

