
         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

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. 

 

1 

  

 

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 

По отношение на срещите с медии, заложени в Дейност 2 и 3, бихте ли 

пояснили дали имате предпочитания за типа място на провеждането им? Разполагате 

ли с подходящо място, което бихме могли да използваме? 

 

Отговор 

Във връзка с местонахождението на събитията, заложени за провеждане в 

изпълнение на Дейности 2 и 3 по поръчката, Изпълнителят следва да има предвид, че 

е част от неговите задължения да включи в проекта си за провеждане на събитие 

местонахождението. В Приложение 14 „Технически спецификации“ са ясно разписани 

задълженията на Изпълнителя по организацията на събития в рамките на Дейности 2 и 

3. 

 

 

Въпрос 2 

Бихте ли разяснили дали вече са предвидени информационни събития по 

оперативната програма извън столицата или Изпълнителя трябва да се погрижи за 

организирането на регионални събития за медиите? Ако вече са предвидени такива 

събития, до колко информационните събития по тази поръчка се покриват с тези 

събития? 

 

Отговор 

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ традиционно провежда 

информационни събития в страната с цел достигане до целевите групи съгласно 

Комуникационния план на Оперативната програма и най-вече до потенциалните 

бенефициенти по програмата, като най-често използваната форма за достигане до 

потенциалните бенефициенти са информационните кампании, свързани с обявяването 

на нови процедури по Оперативната програма, които се състоят от отделни 

информационни дни, провеждани в предварително определени градове в цялата 

страна. 

 

В тази връзка, следва да имате предвид, че за периода 2012-2014 г. е 

предвидено да бъдат организирани и проведени множество информационни и 

дискусионни събития, свързани с ОП „Конкурентоспособност“, както в рамките на гр. 

София, така и извън гр. София, като тези събития са предмет на отделна предстояща 

процедура за възлагане на обществена поръчка.  
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Информация за предстоящите събития ще бъде своевременно публикувана на 

интернет страницата на Възложителя www.mee.government.bg, на  интернет 

страницата на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България www.eufunds.bg и в 

медиите. 

 

Във връзка с гореизложеното, бъдещият Изпълнител по настоящата  процедура 

за възлагане на обществена поръчка би могъл да организира медийни събития, 

предвидени съгласно техническите спецификации на настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка, към някои от предвидените информационни и 

дискусионни събития, посочени по-горе, които да ги съпътстват. 

 

Следва да обърнете внимание, че информационни събития, предназначени 

специално за медиите,  както в столицата, така и в други населени места в страната, 

не са предвидени извън предмета на настоящата обществена поръчка, с изключение 

на семинари за журналисти, посветени на характеристиките и отразяването на ОП 

„Конкурентоспособност”, които се предвижда да бъдат ежегодно организирани. 

Тъй като в момента се провежда конкурс за избор на изпълнител за 

изработване на Коменикационна стратегия е възможно в планираните събития в 

страната да настъпят някои промени. Допускаме предложенията да бъдат 

актуализирани съобразно планираните нови събития.  

 

Въпрос 3 

Във връзка с изискването на дейност 5 Изпълнителят да проведе проучване 

сред медиите за възможността за интегриране на теми, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност“ и да селектира 15 медии, с които органите по управление на 

ОП „Конкурентоспособност“ да установят трайно и дългосрочно взаимодействие, бихте 

ли пояснили дали се очаква Изпълнителят за организира платено участие в тези 

медии? 

 

Отговор 

Във връзка с изискването за провеждане на проучване сред медиите като част 

от изпълнението на Дейност 5 и установяване на трайно и дългосрочно 

взаимодействие с тях в резултат от проведеното проучване, следва да се има предвид, 

че Изпълнителят е отговорен за организирането на участията в избраните за 

съвместна работа медии, включително и ако за целта е необходимо заплащане на 

такса участие. 

В тази връзка, в Приложение 14, към Дейност 5 е включено следното условие: 

За изпълнение на тази дейност Изпълнителят следва да предвиди ресурс в 

рамките на ценовото предложение при кандидатстване. В срок до 05-число на текущия 

месец е необходимо да се представя план-сметка за средствата за изпълнение на 

всяка дейност, за одобрение от Възложителя. 

 

Въпрос 4 
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По отношение на изискването на критерии, които да бъдат заложени в 

методологията на проучването на Дейност 5, бихте би пояснили какво се има предвид 

под критерия „спечелени държавни и международни конкурси“? 

 

Отговор 

Във връзка с изискванията за критерии, които да бъдат заложени в 

методологията за оценяване на участниците в проучването сред медиите, като част от 

изпълнението на Дейност 5, под „спечелени държавни и международни конкурси“ се 

има предвид дали съответната медия, обект на проучването, е взимала участия, за 

които е била удостоена с награди от конкурси, надпревари, проведени на национално 

или международно ниво, за отразяване на теми с икономическа/финансова 

насоченост.  

 

С уважение: 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

 

 

 

 


