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№ 10-00-03/13.01.2012 г. 

  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет"Работа с медиите във 

връзка с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013" и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, Ви уведомяваме следното: 

 

Въпрос 1:   

Във връзка с Указания  към участниците за участие, Обект на поръчката /стр.3/, т.2, 

имаме следния въпрос: 

Има ли Възложителят конкретни изисквания за градовете и техния минимален брой, в 

които ще се създаде журналистическата мрежа с регулярни срещи на  членовете? 

Отговор: 

Възложителят няма такива изисквания. 

Изпълнителят следва да се ръководи от Комуникационния план на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 

публикуван на сайта на Управляващия орган на Оперативната 

www.opcompetitiveness.bg. 

 

Въпрос 2:   

Във връзка с Указания  към участниците за участие, Обект на поръчката /стр.3/, т.3, 

имаме следния въпрос: 

Има ли Възложителят конкретни изисквания за градовете и техния минимален брой, в 

които ще се организират пресконференциите? 

Отговор: 

Възложителят няма такива изисквания.  

Изпълнителят следва да се ръководи от Комуникационния план на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 

публикуван на сайта на Управляващия орган на Оперативната 

www.opcompetitiveness.bg. 

 

Въпрос 3:   

Във връзка с V. Описание на поръчката. Условия за изпълнение. Технически 

спецификации, т.3 Описание на заложените дейности в поръчката, условия за 

изпълнение, цели и резултати, т.3.1., Дейност 1, /стр.32/, имаме следния въпрос: 

Чий ангажимент е представянето на графики, снимки от събития и други визуализации 

за целите на изготвянето на електронния информационен бюлетин? 

Отговор: 

Изпълнителят следва да  поддържа своя база данни със снимки от събития, графики и 

други визуализации за изготвянето на електронния информационен бюлетин. За тези 

цели той може да използва наличната информация на сайта на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
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икономика“ 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg, сайта на Междинното звено 

www.ibsme.org, както и единния информационен портал www.eufunds.bg.  

Събитията, организирани от Изпълнителя по настоящата обществена поръчка следва 

да бъдат заснемани от него с оглед осигуряване на доказателствен материал за 

провеждането им. В такъв случай, той ще разполага със снимков материал с 

необходимото за изготвянето на електронния информационен бюлетин качество от 

организираните от него събития. 

По отношение на снимки от останалите събития, организирани по Оперативната 

програма, Изпълнителят следва да използва информацията от горепосочените сайтове, 

както и за осигуряване на графики и друга  информация за изготвяне на електронния 

информационен бюлетин. 

С оглед заснемане на по-качествени снимки от наличните на горепосочените сайтове, 

Изпълнителят може да посети и други публични събития, организирани по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 

покани за които той ще получи от Управляващия орган. 

 

Въпрос 4 

Във връзка с V. Описание на поръчката. Условия за изпълнение. Технически 

спецификации, т.3 Описание на заложените дейности в поръчката, условия за 

изпълнение, цели и резултати, т.3.1., Дейност 2, /стр.33/, имаме следния въпрос: 

Чий  ангажимент е осигуряването на експертите за участие в тематичните интервюта в 

електронни и печатни медии? 

Отговор: 

Възложителят осигурява експерти за тематичните интервюта в електронни и печатни 

медии, след уточняване с Изпълнителя на необходимите експерти за осъществяване на 

съответното  интервю в определените медии. 

 

Въпрос 5:   

Във връзка с VII. Критерии и методика за оценяване, т.2 Характеристика на 

показателите и методика на оценката им, т.2.2 Техническо предложение /Т/, Под 

показател 1 – ТП1, Отлично равнище на предложението, имаме следния въпрос: 

Във връзка с изискването за включване на пълно покритие на събитията /за 3 месеца 

назад/ и предстоящи събития в бюлетина, моля да уточните  - Възложителят ли 

предоставя информация за вида и участниците в събитията, както и календар за 

предстоящи такива? 

Отговор: 

На етап кандидатстване Кандидатът следва да си набави сам информация за пълното 

покритие на събитията, свързани с изпълнението на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност“ за отразявания период от 3 месеца, от интернет страницата 

на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика“ 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg, интернет страницата 

на Междинното звено www.ibsme.org, както и единния информационен портал 

www.eufunds.bg, а също и от интернет страницата на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма www.mee.government.bg.  

Също така, на етап кандидатстване Кандидатът следва да представи  проект на 

информационен бюлетин, който включва предстоящи събития, свързани с 

изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, ако такава 
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информация е налична на горепосочените интернет страници.В допълнение всеки 

кандидат може да включи в проекта си на информационен бюлетин организираните и 

предвидените за провеждане от него събития в рамите на настоящата обществена 

поръчка. 

 

Въпрос 6:   

Във връзка с VII. Критерии и методика за оценяване, т.2 Характеристика на 

показателите и методика на оценката им, т.2.2 Техническо предложение /Т/, Под 

показател 1 – ТП1, Отлично равнище на предложението, имаме следния въпрос: 

Във връзка с изискването за изготвяне на проект на електронна версия на етап 

кандидатстване, моля да посочите откъде може да получим информация за събития от 

последните 3 месеца, както и предстоящи за периода „февруари - март”? 

Отговор: 

Виж отговор на Въпрос 5. 

 

 

 

Въпрос 7:   

Във връзка с VII. Критерии и методика за оценяване, т.2 Характеристика на 

показателите и методика на оценката им, т.2.2 Техническо предложение /Т/, Под 

показател 2 – ТП2 и Под показател 3 – ТП3, Отлично равнище на предложението, 

имаме следния въпрос: 

Във връзка с изискването за минимален брой  15 медии с национално покритие, моля 

да уточните дали посочената бройка се отнася за целия период на договора и 

допустимо ли e повторението на медиите? 

Отговор: 

Посочената бройка се отнася за целия период на договора. Не е допустимо 

повторението на медиите. 

 

Въпрос 8:   

Във връзка с Приложение № 14 – Технически спецификации, Дейност 1, /стр.90/, 

имаме следния въпрос: 

Относно текста „Документът трябва да бъде приведен в pdf формат, преди разпращане 

до получателите и да не надвишава максимума от 18 000 думи, съгл. БМС, или 10 

стандартни машинописни страници”, моля Възложителят да уточни дали е допусната 

техническа грешка и става дума за 18 000 знака? 

Отговор: 

В текста „Документът трябва да бъде приведен в pdf формат, преди разпращане до 

получателите и да не надвишава максимума от 18 000 думи, съгл. БМС, или 10 

стандартни машинописни страници” е допусната техническа грешка и „18 000 думи“ 

следва да се разбира/се замени като/с „18 000 знака“. 

 

Въпрос 9:   

Във връзка с Приложение № 14 – Технически спецификации, Дейност 1, /стр.90/, 

имаме следния въпрос: 

Относно текста „Изпълнителят следва да представи предварително създадена база 

данни списък с получатели, който да включва най-малко 1 200 потенциални 
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абонати...”, моля да уточните на етап кандидатстване следва ли Кандидатът да 

представи създадена база данни списък с най-малко 1 200 потенциални абонати? 

Отговор: 

На етап кандидатстване Кандидатът следва да представи създадената от него база 

данни за списък с получатели, който да включва най-малко 1 200 потенциални 

абонати. 

 

Въпрос 10:   

Във връзка с Приложение № 14 – Технически спецификации, Дейност 1, /стр.90/, 

имаме следния въпрос: 

Възложителят ли предоставя  необходимата информация на Изпълнителя за 

списването на бюлетина? 

Отговор: 

Възложителят ще предостави необходимата информация от своята компетенция за 

списването на бюлетина, след като Изпълнителят представи проект на съдържание и 

той бъде одобрен. Обработката на информацията е изцяло задължение на 

Изпълнителя, както и набавяне на допълнителна информация за списване на 

бюлетина, която е извън компетенциите на Възложителя. Информация за проведените 

вече събития по ОП „Конкурентоспособност“ може да бъде открита на интернет 

страницата на Управляващия орган www.opcompetitiveness.bg. 

 

Въпрос 11:   

Във връзка с  VII. Критерии и методика за оценяване, т.2 Характеристика на 

показателите и методика на оценката им, т.2.2 Техническо предложение /Т/, Под 

показател 2 – ТП2, Отлично равнище на предложението и Приложение № 14 – 

Технически спецификации, Дейност 2, имаме следния въпрос: 

Моля да уточните какво е изискването за минимален брой средства за масово 

oсведомяване: 15 или 20?  

Отговор: 

Броят открити срещи/дискусии с представители на медиите, които отразяват 

икономическа/финансова тематика, които се очаква от Изпълнителя да организира за 

целия период на изпълнение, е минимум 20 броя, а минималният брой средства за 

масово осведомяване в списъка, който Изпълнителят следва да предостави на етап 

кандидатстване, съгласно VII. Критерии и методика за оценяване, т.2 Характеристика 

на показателите и методика на оценката им, т.2.2 Техническо предложение /Т/, Под 

показател 2 – ТП2, Отлично равнище на предложението, е 15 медии с национално 

покритие. 

 

Въпрос 12:   

Във връзка с Приложение № 14 – Технически спецификации, Дейност 2, /стр.91/, 

имаме следния въпрос: 

Следва ли Кандидатът на етап кандидатстване да предостави списък с имена на медии 

и журналисти? 

Отговор: 

Да. Изпълнителят следва да предостави горепосочената информация (списък с 

представители на най-малко 15 средства за масово осведомяване) на етап 

кандидатстване. 
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Въпрос 13:   

Във връзка с IV. Необходими документи, I. Плик № 1, т.7 Доказателства за 

техническите възможности,  опит и квалификация на участника, т.7.3. Списък с 

ключовите експерти на участника за изпълнение на поръчката, т.2 Минимум четирима 

ключови експерти, имаме следния въпрос:  

Относно изискването за трима експерти с минимум 3 години опит в областите на 

икономиката, мениджмънта, правото, публичната администрация, финансите, 

журналистиката или други сходни специалности, притежаващи висше 

образование/магистърска или бакалавърска степен, от които двама експерти с 

двегодишен опит в областта на икономически анализи/анализ на бизнес-средата или 

други сходни дейности, бихте ли пояснили горепосочените двама експерти трябва да 

имат: 

•       3 години опит в изброените по –горе области, от които 2 години опит в областта 

на икономически анализи/анализ на бизнес-средата или други сходни дейности  

или 

•       3 години опит в изброените по –горе области и 2 години опит в областта на 

икономически анализи/анализ на бизнес-средата или други сходни дейности, т. е. 

общо 5 години? 

 

Отговор: 

Изпълнителят следва да осигури трима експерти с минимум 3 години опит в областите 

на икономиката, мениджмънта, правото, публичната администрация, финансите, 

журналистиката или други сходни специалности, притежаващи висше 

образование/магистърска или бакалавърска степен/, от които: 

- Един експерт с двугодишен опит в администрирането на средствата от ЕС или 

участие в проекти, финансирани със средства от ЕС; 

 - Двама експерта с двегодишен опит в областта на икономически анализи/ анализ на 

бизнес-средата или други сходни дейности. 

Кандидатът следва да отговаря на първото изискване, посочено във въпроса Ви. 

 

Въпрос 14:   

Във връзка с IV. Необходими документи, I. Плик № 1, т.7 Доказателства за 

техническите възможности,  опит и квалификация на участника, т.7.3. Списък с 

ключовите експерти на участника за изпълнение на поръчката, т.2 Минимум четирима 

ключови експерти, имаме следния въпрос:  

Относно изискването за експерт с двугодишен опит в администрирането на средствата 

от ЕС или участие в проекти, финансирани със средства от ЕС, бихте ли уточнили 

какво разбира Възложителят под „администрирането на средствата от ЕС”? 

Отговор: 

Под „администрирането на средствата от ЕС”, конкретно отнасяйки се към изискването 

за опит на съответния експерт, Възложителят има предвид следното: 

• Лицето да е работило по трудово правоотношение в Управляващ орган или 

Междинно звено на план или програма за усвояване на средства от ЕС; и/или 

• Лицето да е взело участие в работата на оценителна комисия по оценката на 

проектни предложения по план или програма за усвояване на средства от ЕС 

(например: външен оценител); и/или 
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• Лицето да е участвало в предоставянето на консултантски услуги за 

изготвянето на проектни предложения по план или програма за усвояване на средства 

от ЕС. 

 

Въпрос 15:   

Във връзка с приложение №7, Декларация по чл. 51,ал.1, т.1 от ЗОП, в която 

участникът следва да опише извършените дейности (договори), имаме следния 

въпрос:  

Приложение 2 са „Автобиографии“. Моля да поясните дали е станала печатна грешка 

или участникът следва да прилага автобиографии. Ако да – чии? 

Отговор: 

Идентифицирана е техническа грешка в Приложение № 7, Декларация по чл.51, ал.1, 

т.1 от ЗОП относно т.2 от приложението „т.2 Автобиографии“, като същата не следва 

да се взима под внимание и не следва да се изпълнява.  

 

 

 

С уважение: 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

 


