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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 29, ал.1 от Закона за обществените поръчки 
е постъпило писмо - запитване, за уточнение по документацията за участие в открита 
процедура с предмет: „Предпечат и печат на два бюлетина, на двуезичен каталог, на 
двуезична брошура и на единадесет документални сборника (книжно тяло. в 
електронен вариант на СТ> и в разширено електронно издание на БУТ))". В тази връзка 
даваме следните разяснения: 

На въпрос: 
В документацията и образеца на ценова оферта е посочено, че: „При фактически 

обем на книжните издания по-малък или по-голям от предвидения в техническата 
спецификация (240 страници/30 печатни коли за бюлетин и 64 страници/8 печатни коли 
за двуезичен каталог), стойността на печатните издания не подлежи на промяна. В тези 
случаи ще се увеличава или намалява тиражът на съответното книжно издание, като за 
една печатна кола е с 2%, но не повече от 10% от предвидения от възложителя тираж". 

С оглед прецизиране на ценовата оферта моля да ни посочите с колко би се 
намалил, съответно увеличил обема на книжните издания (240 страници/30 печатни 
коли за бюлетин и 64 страници/8 печатни коли за двуезичен каталог), както и да 
посочите минимален, съответно максимален процент, с който ще се намали или 
увеличи обема на посочените печатни издания? 

Моля да поясните, каква е вероятността, да бъде увеличен обема страници на 
посочените печатни издания (240 страници/30 печатни коли за бюлетин и 64 
страници/8 печатни коли за двуезичен каталог)? 

Отговор: 
Бюлетините, които Комисията издава, са на основание чл. 14 от 

ЗДРДОПБГДСРСБНА и в тях се публикува информация за дейността на Комисията и 
за взетите от нея решения. Те са задължителни и се издават на всеки шест месеца - на 
20 юли и на 20 декември. Информацията, която се съдържа в бюлетините, се основава 
на взетите решения за съответния шестмесечен период. Точният брой страници на 
информацията, която се съдържа в решенията, е трудно предвидим, тъй като никой 
предварително не може да знае за колко от проверяваните лица за принадлежност към 



Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия ще се 
установи и обяви такава. Определеният в техническата спецификация прогнозируем 
обем от 240 страници/30 печатни коли е формиран въз основа на досега издаваните 
бюлетини и очакваните количества проверки, които по закон Комисията трябва да 
извърши в рамките на разглеждания период. При положение, че обемът надвиши 
заявения, обявената в ценовата оферта стойност не подлежи на промяна. Допустимо е 
само намаляване количеството на предвидения тираж, но не с повече от 10%. 

На двуезичния каталог не предвиждаме съществена промяна в обема от 64 
страници/8 печатни коли, но тъй като ще бъде издание със съставителското участие и 
на друга институция по общ издателски проект, залагаме като евентуална възможност 
вариант за отклонение в обема, което също да е за сметка на тиража. 


