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Изх. №………….…………./ ………..………………    

 

 

ДО 

……………………………………………………….. 

 

Гр. ………………………………………………….. 

 

Факс ……………………………………………….. 

 

 

 

ОТНОСНО:  Разяснения по документация за участие в малка обществена поръчка с 

предмет: „Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на 

комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 

конкуренотоспособността на българската икономика 2007-2013” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

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

процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:: „Изработване на 

комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план на 

Оперативна програма "Развитие на конкуренотоспособността на българската 

икономика” 2007-2013” и на основание чл. 10 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки, регламентиращ писмените разяснения от Възложителя по 

документацията за участие, в законоустановения срок, Ви уведомявам за следните 

въпроси и отговори: 

 

Въпрос 1:  Необходимо ли е потенциалните участници в конкурса за възлагане на 

малка обществена поръчка с горецитирания предмет да се вписват в списък/регистър 

на МИЕТ, че са получили Документацията на хартиен носител или за участието им в 

нея е достатъчно да ползват изготвените образци, качени в Интернет сайта на 

министерството? Моля, пояснете и по какъв начин потенциалните участници ще се 

запознават с разясненията по зададени от тях или други кандидати въпроси.  

 

 

Отговор:  В Документацията за участие, на стр. 3 се казва, че: „от датата на 

публикуване на обявлението е предоставен пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие в процедурата”, като Документацията за участие е 

безплатна. В тази връзка, не е необходимо вписването в регистър, а образците, 

качени в сайта на Министерството са напълно достатъчни.  

На стр. 4 от Документацията е указано, че Разясненията ще бъдат 

своевременно публично оповестени на:  

- интернет страницата на МИЕТ - http://www.mее.government.bg, рубрика 

“Обяви и търгове”; 

http://www.mее.government.bg/
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- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 - 

http://www.opcompetitiveness.bg; 

- единния информационен портал за обща и специализирана информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

Република България: http://www.eufunds.bg. 

 

 
Въпрос 2: В Обявлението за откриване на процедурата, раздел III.2.3) технически 

възможности, както и в Документацията – т. 6.5. е посочено, че Ръководителят на 
екипа следва да притежава висше образование с минимална образователно-

квалификационна степен „магистър” в една от следните области: връзки с 
обществеността/маркетинг/социология/икономика. Ако същият има минимум 5 години 

професионален опит в сферите на връзките с обществеността и/или рекламата, 
допустимо ли е магистърската му степен да бъде по журналистика или българска 

филология? 
 

 

Отговор:  Изискванията за образование и опит са  кумулативни. Ръководителят на 

екипа следва да притежава както висше образование с минимална образователно-

квалификационна степен „магистър” в една от следните области: връзки с 

обществеността/маркетинг/социология/икономика, така и минимум 5 години 

професионален опит в сферите на връзките с обществеността и/или рекламата. 

Обръщаме внимание, че съгласно т. 6.11.1. от Документацията, „За „образование” 

Възложителят приема висше образование и следдипломна квалификация в посочените 

области”. 

 

ВЪПРОС 3:  По същия начин стои въпросът и с ключовите експерти на участника с 3-

годишен опит в горецитираната област, моля пояснете. 

 

Отговор:  Виж отговорът на Въпрос 2. 

 

Въпрос 4: Пак по отношение на Техническите възможности на екипа, в т. 6.8 от 

Документацията е записано буквално: „Допуска се ръководителят и експерт от екипа 

да изпълнява едновременно задачи в две от областите, като в този случай по 

отношение на него трябва бъде доказано, че изпълнява изискванията за образование 

и опит в съответните области”. Моля да поясните какво се има предвид под това, дайте 

пример ако е възможно. 

 

Отговор:  Възложителят допуска ръководителят на екипа или експерт от екипа на 

участника да изпълняват едновременно задачи в две от областите, ако например 

ръководителят на проекта или експертът притежават изискуемите минимално  

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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образование и опит, например в областите маркетинг и реклама или връзки с 

обществеността и социология или икономика и маркетинг и т.н.  

 

 

Въпрос 5:  В тази връзка, моля да уточните задължително ли екипът от експерти на 

участника трябва да се състои от 5 броя експерти, в т.ч. и Ръководителят на проекта  

или е възможно някой от тях да изпълнява повече от една от описаните функции, при 

положение, че покрива минималните критерии за професионален опит.  

 

Отговор: Изпълнението на поръчката изисква участникът да разполага с 

квалифициран екип от експерти, с образование и опит във всички изброени  

области: връзки с обществеността/ маркетинг/ реклама/ социология/ икономика/ 

финанси /индустриален мениджмънт. 

Всички експерти от екипа трябва да имат висше образование и съответния опит  

за позицията, за която са предложени, като не е необходимо екипът от експерти на 

участника да се състои от петима експерти. 

 

 

ВЪПРОС 6:  Какво е имал предвид Възложителят с условието  „Когато в екипа участва 

лице, което има придобито висше образование в чуждестранно вис ше училище, по 

отношение на него следва да бъде доказано, че има признато висше образование при 

условията и по реда на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните 

изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. (обн., 

ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., посл. изм. и доп. бр. 59 от 31.07.2010 г.)”. В случай, че 

съществува такава диплома, достатъчно ли е тя да е само преведена или какво?  

 

Отговор:  Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши 

училища, е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше 

образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, 

призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше 

образование на съответната държава. В тази връзка, за признаването на 

чуждестранна диплома не е достатъчно тя да е само преведена, а следва да са спазени 

изискванията на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито 

висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 

училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., 

посл. изм. и доп. бр. 59 от 31.07.2010 г.). 

ВЪПРОС 7:  В документацията, т. 2.10. Доказателства за техническите възможности и 

квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

е записано, че участникът следва да представи Списък с изпълнените основни 

договори за дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, от 1 юли 2008 г. до 

30 юни 2011 г. Допустимо ли е да се представят такива и за периода 1 януари-1юли 

2008 г. 
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Отговор:  Няма пречка участникът да представи договори за дейности, сходни с 

предмета на настоящата поръчка и за периода 1 януари-1юли 2008 г., но те няма да 

бъдат взети предвид при преценката дали участникът отговаря на минималните 

изисквания. 

ВЪПРОС 8:  В Документацията е записано, че на изпълнителя ще бъдат предоставени 

резултатите от социологическо проучване, изготвени в рамките на открита процедура 

по ЗОП. В същото време в проекта на Договор е записано, че той влиза в сила след 

предоставяне от страна на Възложителя на резултатите от социологическо проучване, 

изготвени в рамките на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013”. В този смисъл, на ниво кандидатстване  се 

изисква участникът да се запознае с резултати от минали социологически изследвания 

или ще му бъдат предоставени нови такива с актуални данни? 

 

Отговор:  Резултатите от социологическото проучване, изготвени в рамките на 

открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Социологически проучвания за 

изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” ще бъдат 

предоставени на участника, избран за изпълнител на малката обществена поръчка 

след сключването на договора, в момента, в който бъдат изготвени. Към настоящия 

момент резултатите от социологическото проучване не са готови и от участниците не 

се изисква да са запознати с тях. 

За участие в процедурата, от участниците се изисква да представят цялостна 

концепция за актуализиране и доразвиване на информационната и комуникационна 

стратегия от Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност”  за целия оставащ 

период на изпълнение на плана, посредством изработване на подробна 

комуникационна стратегия за успешното му изпълнение и подходяща за етапа, на 

който се намира. Участникът следва да предложи подробно разработена методология 

за изпълнение на Техническите спецификации. Участникът следва да предложи и план 

график, съдържащ подробно описание, логическа последователност, хронология и т.н. 

на предвидените за изпълнение дейности, свързани с изпълнение на задачата 

съгласно Техническите спецификации. 

 

ВЪПРОС 9:  В документацията е записано, че «Комуникационната стратегия да бъде 

предоставена на български и английски език». Изискването се отнася още на ниво 

кандидатстване или преводът ще се изисква от спечелилия участник при изпълнение 

на обществената поръчка. 

 

Отговор:  Изискването се отнася към спечелилия участник при изпълнение на 

обществената поръчка. За участие в процедурата не се изисква превод на 

концепцията за Комуникационна стратегия на английски език. 

 

Въпрос 10: По какво ще се различават изготвената от участника цялостна концепция 

за изработване на Комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния 

план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013 на ниво кандидатстване от работния вариант, който трябва да 
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се представи на Възложителя не по-късно от 45 дни от датата на влизане на Договора 

в сила? 

 

Отговор:  На ниво кандидатстване от участниците се очаква да представят цялостна 

концепция за актуализиране и доразвиване на информационната и комуникационна 

стратегия от Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност” за целия оставащ 

период на изпълнение на плана, като имат предвид, че това трябва да стане 

посредством изработване на подробна комуникационна стратегия за успешното му 

изпълнение и подходяща за етапа, на който се намира. Също така, на ниво 

кандидатстване участниците следва да предложат подробно разработена методология 

за изпълнение на Техническите спецификации, както и план график, съдържащ 

подробно описание, логическа последователност, хронология и т.н. на предвидените 

за изпълнение дейности, свързани с изпълнение на задачата съгласно Техническите 

спецификации. 

 

Работният вариант, който трябва да се представи на Възложителя най-късно на 45-ия 

ден от датата на влизане на договора в сила, следва да бъде представен от избрания 

Изпълнител на етап същинско изпълнение на настоящата обществена поръчка . 

 

Въпрос 11: Във връзка с изведената таблица в раздел IX. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА 

ОЦЕНКА от Документацията, моля да поясните каква е разликата в Показател 1, т.1 – 

Степен на познаване на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“ и 

концепция на участника за актуализиране и доразвиване на информационната и 

комуникационна стратегия от плана, за оценка на Техническата оферта – 

„Съдържанието на цялостната концепция покрива минимума, разписан в Техническите 

спецификации“, „Предложеното съдържание на концепцията съответства във висока 

степен на разписаното в Техническите спецификации“ и „Предложено е съдържание 

на концепцията, надграждащо обосновано разписаното в Техническата спецификация, 

като допълнителните компоненти са добавени аргументирано“. Дайте пример, ако е 

възможно. 

 

Отговор: В таблицата към раздел IX. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА от 

Документацията и Показателят по т.1 „Степен на познаване на Комуникационния план 

на ОП “Конкурентоспособност” и концепция на участника за актуализиране и 

доразвиване на информационната и комуникационна стратегия  от плана“, следва да 

имате предвид, че оценките за минимално, средно и пълно съответствие по този 

показател ще се формират като съвкупност от посочените по-долу елементи, 

съответно:  

 

За минимално съответствие: Участникът демонстрира слабо познаване на целите,  

задачите и дейностите на Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност”.  

Съдържанието на цялостната концепция покрива минимума, разписан в Техническите 

спецификации. 

Участникът не е представил и обосновал в цялост основните дейности за изпълнението 

на задачата съгласно Техническите спецификации. 
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За средно съответствие: Участникът демонстрира добро познаване на целите, 

задачите и дейностите на Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност”.  

Предложеното съдържание на концепцията съответства във висока степен на 

разписаното в Техническите спецификации.  

Участникът е описал в достатъчна степен основните дейности за изпълнението на 

задачата съгласно Техническите спецификации. 

 

За пълно съответствие: Участникът демонстрира отлично познаване на целите,  

задачите и дейностите на Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност”.  

Предложено е съдържание на концепцията, надграждащо обосновано разписаното в 

Техническата спецификация, като допълнителните компоненти са добавени 

аргументирано.  

Участникът е описал подробно и мотивирано необходимите дейности за изпълнението 

на задачата съгласно Техническите спецификации. 

 

 

Въпрос 12: Пак там, но в т. 2 – Идентифициране на рисковете и предпоставките, 

които могат да окажат влияние върху изпълнението на целите и задачите на 

Комуникационния план, адекватност на предложените мерки за тяхното управление и 

неутрализиране, в скалата за оценка е записано, че участникът получава 2 т. за 

„Предложени адекватни мерки за управлението на риска“ и 3 т. за „Предложени са 

реалистични и адекватни мерки за управление на риска“. Моля да уточните каква да е 

степента на разлика в тях? Ако е възможно, дайте пример. 

 

Отговор: В таблицата към раздел IX. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА от 

Документацията и Показателят по т.2 „Идентифициране на рисковете и 

предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на 

целите и задачите на Комуникационния план, адекватност на предложените 

мерки за тяхното управление и неутрализиране“, следва да имате предвид, че 

оценките за средно и пълно съответствие по този показател ще се формират като 

съвкупност от посочените по-долу елементи, съответно:  

 

За средно съответствие: Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на целите и задачите на Комуникационния план, са 

задоволително описани, но не добре обосновани. Предложени са адекватни мерки за 

управлението на риска. 

За пълно съответствие: Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на целите и задачите на Комуникационния план, са ясно 

идентифицирани и обосновани и класифицирани по определен признак. Предложени 

са реалистични и адекватни мерки за управление на риска. 

 

Въпрос 13: Откъде потенциалните участници могат да се запознаят подробно с 

резултатите по изпълнение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013, усвоените средства до момента и основните групи 

бенефициенти? 
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Отговор:  Информация за финансовото изпълнение на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 като 

цяло, както и по приоритетни оси, бенефициенти, региони и проекти може да 

намерите в публичния модул на Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България на следния електронен 

адрес: http://umispublic.minfin.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5. 

Също така, на сайта на Управляващия орган на Оперативната програма в раздел 

„Новини“ се публикува Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" 

към определена дата по години и по приоритетни оси, а в раздел „Успешно изпълнени 

проекти по ОП „Конкурентоспособност“ – примери за успешно изпълнени проекти по 

отделните процедури на Оперативната програма. 

 

 

С уважение, 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

Главен секретар  

на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма 
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