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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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 Организиране на пресконференции на представители на 

Междинното звено и УО на ОП „Конкурентоспособност“, които включват работни 

закуски, медиен конкурс и други инициативи. Кой ще журира Медийния конкурс за 

най-добра публикация на месеца?  

 

Отговор: 
Във връзка с провеждането на месечен конкурс за най-добра публикация, като 

част от изпълнението на Дейност 3 от обществената поръчка с предмет – Работа с 

медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013, следва да имате предвид, че журирането на 

медийния конкурс за най-добра публикация на месеца ще се извършва от експертния 

екип на Изпълнителя по поръчката или предложен от него състав на журито. 

Възложителят има право да предлага членове на журито и съгласува предложеният от 

изпълнителя състав. Следва кандидатът да предложи като част от проекта си състав на 

комисия, която да извърши процедурата по номиниране и журиране на участниците в 

месечния конкурс или да представи алтернативно предложение за процедура.   

 

Въпрос 2:  
Във връзка с Дейност 4 – Координация на прес-офис дейности с минимален 

брой прессъобщения, подадени до медиите – 80. Може ли да се смята, че този брой 

прессъобщения обхваща целия период на изпълнение: от сключване на договора до 

31.12.2014 г.? 

 
Отговор: 
Изпълнителят следва да има предвид, че заложеният количествен индикатор е 

минимален брой прессъобщения и обхваща целия период за изпълнение на 

договора, като от него се очаква да прояви и гарантира професионално изпълнение на 

заданието. 

 

 
Въпрос 3: 
Във връзка с Дейност 5 – Проучване на подходящи възможности за интегриране 

на теми, свързани с ОП „Конкурентоспособност“ в публичния контекст на българската 

икономика. Може ли да се смята, че на ниво Кандидатстване трябва да се предостави 

списък с рубрики и предавания, в които би могло да се има медийно отразяване, или 

списък с медии, които предстои да бъдат проучени след сключването на договора?  
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Отговор: 
Изпълнителят следва да има предвид, че на етап кандидатстване той трябва да 

предостави концепция за провеждане на проучване,  която да включва списък с 

медии, които предстои да бъдат проучени след сключването на договора и параметри 

на идеята за отразяване на събитията, съгласно заложените технически спецификации 

по дейността. Концепцията за провеждане на проучването следва да включва и 

очаквани резултати от дейността, където Изпълнителят следва да посочи индикатори 

за измерване на ефективността на проведените инициативи, включително броя на 

медиите (съгласно критериите за оценка), които провеждат предавания/издават 

публикации с икономическа/финансова насоченост, с които той планира да 

осъществява съвместна работа. 

 
 

С уважение: 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 

 

 

 

 


