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"ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА СТАЧКА" 

Компонент 2 от проект "НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" на МТСП 

изпълняван от Националния институт за помирение и арбитраж 

 

             К2-2-00028/10.04.2017 

Изх. № …………………………. 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕТО НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА 
ЧЛ.186 И СЛ. ОТ ЗОП 

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документацията за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряването на логистика 
при провеждането на мероприятия (работни срещи, 
заключителна конференция и посещение в Швейцария) по проект 
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията 
на труд на работниците и служителите“, Компонент 2 
„Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ в 
рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, открита с 
Обява за събиране на оферти № К2-2-00021/05.04.2017 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00026/07.04.2017 г. за 
разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет: 
„Осигуряването на логистика при провеждането на мероприятия (работни 
срещи, заключителна конференция и посещение в Швейцария)по проект 
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на 
работниците и служителите“, Компонент 2 „Подобряване на нормативната 
уредба на правото на стачка“ в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и 
експерти“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ и на 
основание чл.189 от ЗОП, Ви уведомявам за следното по поставения въпрос: 

ВЪПРОС № 1: 

„Моля да уточните от кой момент започва да тече срокът от 2 дни, в който 
възложителят трябва да избере конкретно място, записан в Техническата 
спецификация: „т.1.2. Изпълнителят следва да предложи минимум 3 броя 
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хотели/хотелски комплекси, подходящи за организиране и провеждане  на 
събитието. Предложените хотели следва да са минимум три звезди, като 
Възложителят е длъжен в срок от 2 (два) работни дни, да избере конкретно място 
за провеждане на събитието. Изпълнителят следва да резервира 
хотела/хотелския комплекс в съответния град?“ 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1: 

В т. 1. Подготовка на събитията по Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4 от 
изискванията за изпълнение на дейност1, дейност 3 и дейност 4 на Техническата 
спецификация е посочено: 

„1.1. Възложителят заявява организирането на конкретното събитие до 14 
(четиринадесет) дни преди датата на провеждането му, като посочва конкретните 
параметри за организирането и провеждането му, както следва: 

 Дата на провеждане на събитието;  
 Предварителен предвиждан брой на участниците; 
 Необходим транспорт; 
 Необходим брой самостоятелни (единични) стаи;  
 Брой нощувки и хранения;  
 Други услуги – ползване на зала (продължителност), зареждане с минерална 

вода, техническо оборудване, кетъринг.“ 

Срокът от 2 (два) работни дни започва да тече от момента на получаване 
на отговор от Изпълнителя по заявката за организиране на събитието. 

С уважение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ 
Директор 
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