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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А  И  Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А   

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   

26-00-21/06.03.2014 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпили запитвания с вх. № П-94-Х-5/04.03.2014 г. и П-26-П-

21/04.03.2014г. относно открита от Министерство на икономиката и енергетиката процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на наръчник, информационни 

материали, информационни срещи и организиране на журналистически турове” по проект № 

11 „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република 

България”, открита с Решение № РД-16-136 от 06.02.2014г., променено с РД-16-164 от 

10/02/2014 на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в законоустановения срок, Ви предоставяме 

следното разяснение:  

Въпрос 1: По позиция 3 моля да уточните дали тематичните пътувания трябва да 

бъдат обвързани с туристическите борси, описани в позиция 2, тъй като в част логистика на 

позиция 3 е посочено изискване хотелите да са „съобразени с маршрутите и близостта на 

туристическите борси”. Ако туровете трябва да се провеждат успоредно с борсите, моля да 

уточните кой тур по време на коя борса трябва да се проведе? 

Отговор: В документацията за участие в процедурата неволно е допусната  

техническа грешка при описание на задълженията на изпълнителя при осъществяване на 

логистиката в изпълнение на обособена позиция 3. Изискването по отношение на хотелското 

настаняване е следното: „Настаняване в хотели категория 3 или 4 звезди (единични стаи за 

всеки един участник в съответния журналистически тур), съобразени с маршрутите по 

съответните тематични турове”. 

 

 Въпрос 2: По позиция 3 моля да уточните дали трябва задължително в туровете да се 

включи посещение на всички 50 обекта от СРИП 2007-2013 г. 

Отговор: В раздел „СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - 

„Организиране на журналистически турове”, възложителят е поставил следното изискване: 

„При организирането на туровете ще се включи и промотиране на 50-те нови туристически 

обекта от СРИП 2007-2013 г.”. Това означава, че е необходимо 50-те туристически обекти да 
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бъдат рекламирани по начин, предоставящ най-подходяща информация за обектите, 

свързани с тематиката на съответния тур. 

 

 Въпрос 3: На стр. 13 от Документацията за участие в обществената поръчка, сте 

посочили, че в Техническото си предложение участникът трябва да представи идеен проект 

на наръчника с разработена тема „Туристически застраховки, гаранционен механизъм и 

други, добри практики”. 

 3.1. Въпросът ни е при положение, че в България няма приет гаранционен 

механизъм, Възложителят очаква Кандидатите да опишат коментираните до момента 

предложения за въвеждане на такъв или чужди гаранционни механизми? 

Отговор: Участниците в своето техническо предложение следва да проявят 

креативност и творчество, което да допринесе за постигане в пълна степен на предвидените 

цели и резултати при изпълнението на поръчката. Участниците имат свобода да анализират 

гаранционните механизми на различни държави, да посочат силните и слабите им страни, да 

направят мотивирани изводи и по своя преценка да предложат решения. 

 

3.2. Може ли възложителят да ни предостави информация за готвения модел за 

въвеждане на гаранционен механизъм в България или да ни посочи от къде можем да 

намерим информация за него? 

Отговор: Участниците сами проучват източниците на информация, свързани с 

евентуално въвеждане на гаранционен механизъм в България и на база на тях подготвят 

своята стратегия за изготвяне на техническо предложение. 

 

3.3. Има ли постигнат консенсус между туроператорите за въвеждане на гаранционен 

механизъм? 

Отговор: За всеки е ясно, че какъвто и финансов инструмент да бъде избран, е 

необходимо интересите на потребителите да бъдат защитени чрез действително работещи 

механизми. Това се възприема с еднакво разбиране както от браншовите организации, така 

и от потребителските асоциации и не на последно място от институциите.  

 

3.4. Какъв тип се очаква да бъде гаранционния механизъм – чрез парични вноски във 

фонд на туроператорите за групови пътувания или чрез специална застраховка? 

Отговор: Участниците в своето техническо предложение, на база проучвания и 

направени анализи, могат да предложат подходящия за България вид на гаранционния 

механизъм. 
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3.5. Във връзка с подготовката на компетентно предложение на тема „Туристически 

застраховки, гаранционен механизъм и други, добри практики”, молим да ни предоставите 

допълнителна информация кога в България се очаква ефективно да заработи гаранционен 

механизъм, колко туроператорски компании се очаква да се включат в него, какви лимити 

на отговорност ще носят? 

Отговор: Към момента продължава активния диалог между заинтересованите страни по 

въпроса. 

 

3.6. Какъв ще бъде принципът на участие в гаранционния фонд – доброволен или 

задължителен? Какъв ще бъде броят на туроператорите, които ще подлежат на регистрация 

във фонда? 

Отговор: В зависимост от възприетата от участника стратегия за изготвяне на 

техническото си предложение, в същото може да бъде направено мотивирано предложение 

за принципа на участие в гаранционния фонд, от което ще зависи и броя на туроператорите 

в него.  

 

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП настоящото разяснение се изпраща до всички лица, 

които са получили документация и са посочили адрес за кореспонденция, прилага се към 

документацията, която се получава от други лица и се публикува на интернет сайта на 

възложителя: http://www.mi.government.bg  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

 

 

 

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ  

Министър на икономиката и енергетиката 
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 Съгласувал:         ….. ........................... ...........................        Ива Якимова, ръководител на проект 11,  
                                                                                                   началник отдел „ППТ”, дирекция „ТП”  
 
         
 
 
 
 
Изготвили:   
                           ........................... ...........................        Божидара Михайлова, координатор на проект 11, 
                                                                                                  главен експерт, дирекция „ТП” 
 

 
 
                          ………………………………        ………………………………..         Миглена Куцева, младши експерт, дирекция „ТП” 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


