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Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 

развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 

официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
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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 конкурентоспосбността 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 IV. Необходими документи, I. Плик № 1, т.7 Доказателства за 

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

ключовите експерти на участника за изпълнение на поръчката, т.1 – „Ръководител 

екип“, относно изискването за не по малко от 3 /три/ години опит в областта на 1:  PR 

и връзки с медиите“, 2. „медийни комуникации“, 3.Медия планиране или сходна 

дейност“, 4. „организация на мероприятия, сходни с посочените в предмета на 

поръчката“, моля да поясните дали ръководителят на екипа трябва да има опит в 

всяка една от посочените области или само в някои от тях? 

 

Отговор: 

 

Във връзка с Ваше запитване относно заложеното изискване за опит на 

„Ръководител екип“, Изпълнителят следва да има предвид, че номинираното за 

„Ръководител екип“ лице трябва да притежава опит в най-малко една от изброените в 

критерия сфери, (т.е. 1. PR и връзки с медиите; 2. медийни комуникации; 3. медия 

планиране или сходна дейност; 4. организация на мероприятия, сходни с посочените в 

предмета на поръчката;).   
 

С уважение: 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

 

  


