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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 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:   

Възможно ли е Изпълнителят (кандидатът) да бъде електронна медия, или по-скоро в 

случая е необходим т.нар. "медиа шоп" (медийна агенция)? Каква би могла да е 

ролята на електронната медия? 

 

Отговор: 

Заложените изисквания към кандидатите имат за цел да осигурят покриването на 

изпълнението на няколко, от една страна сходни, но все пак ясно обособени, различни 

видове дейности. В тази връзка кандидатът може да бъде обединение/консорциум или 

както Вие сте отбелязали във въпроса – медийна агенция. 

Участието на електронната медия в обединението/консорциум би могло да спомогне за 

изпълнението на дейността, свързана със създаване и разпространение на електронен 

информационен бюлетин, както и други осведомителни функции, например – 

публикуване на електронни съобщения, известяващи за събития, които ще бъдат 

организирани от кандидата, свързани с изпълнението на другите дейности по 

поръчката.  

 

 

 

С уважение: 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

 


