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Документацията е разработена  с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

 „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от 

 Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност“, дирекция „Европейски фонодове за конкурентоспособност“ в качеството на 

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

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

приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази 

документация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 

 
 

ОДОБРЯВАМ:………………………  
                                              
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
С ПРЕДМЕТ: 

 
 

„Социологически проучвания за изпълнение,  
мониторинг и оценка на Комуникационния план на 

Оперативна програма  
„Развитие на конкурентоспособността на  
българската икономика” 2007 – 2013”,  

при следните обособени позиции: 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и 

изготвяне на изследователски доклади"  

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и 

изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в 
печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" 

 
 

Одобрена с Решение № РД- ....................г. на 

на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
 

 София, 2012 г.  
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 
 

У   К    А   З   А   Н   И   Я 

 
 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
 

ЗА  

 
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Социологически проучвания за изпълнение,  
мониторинг и оценка на Комуникационния план на 

Оперативна програма  
„Развитие на конкурентоспособността на  

българската икономика” 2007 – 2013” 
при следните обособени позиции: 

 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и 

изготвяне на изследователски доклади" 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и 

изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в 
печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" 
 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), гр. София,  

ул. „Славянска” № 8, тел. централа 02/ 9407001, централен факс: 987 21 90, на 
основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обявява, че с 
Решение № РД-16-07 от 04.01.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката 

и туризма е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 
обособени позиции, при следните условия: 
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
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Обект на поръчката: Предоставяне на услуга във връзка с провеждане на 

социологически проучвания за мониторинг и оценка на Комуникационния план на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013, включително: определяне на изходна база за разработване 
на актуализирана Комуникационна стратегия, подходяща за етапа, на който се 
намира изпълнението на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“; 

определяне на информираността и нагласите на целевите аудитории на ОП 
„Конкурентоспособност” по отношение на оперативната програма; проследяване на 

степента на изпълнение на индикаторите, заложени в Комуникационния план и на 
индикаторите, заложени в ОП „Конкурентоспособност“, отнасящи се за 
Комуникационния план, регистриране на ефекта на въздействие от изпълнението 

на Комуникационния план и др., като включва задължително следните дейности: 

а) Социологическо проучване, което да послужи за изходна база при 
изработването на комуникационна стратегия, както и да подпомогне 

формулирането на основните елементи на Комуникационния план чрез фокус 
групи - цели, таргет-групи, послания, комуникационни канали и други. 

 б) Определяне на информираността и нагласите на целевите аудитории по 

отношение на ОП „Конкурентоспособност” по време на изпълнение на 
Комуникационния план, включително и осъществяване на медиен мониторинг. 
Същият ще даде възможност за гъвкаво адаптиране на изпълняваните мерки, 

съобразно резултатите от проучванията, с цел постигане на максимална 
ефективност на Комуникационната стратегия. 

 в) Социологическо проучване в края на кампанията за регистриране на 

ефекта на въздействие от изпълнението на Комуникационния план, което ще 
послужи като база за окончателната оценка на изпълнението на Комуникационния 

план. 

г) Анализ и оценка на резултатите. 

 

Прогнозна стойност на поръчката: 540 000 (петстотин и четиридесет 
хиляди) лева без ДДС, от които: 

- за обособена позиция № 1 - не повече от 300 000 (триста хиляди) лева без 

ДДС;  

- за обособена позиция № 2 - не повече от 240 000 (двеста и четиридесет 
хиляди) лева без ДДС. 

 

Правно основание: чл. 7, т. 1; чл. 14, ал. 1; т. 3; чл. 16, ал. 4 и ал. 8; чл. 

64 и чл. 65 от ЗОП.  

 

Вид на процедурата: открита процедура. 

 

Срок за изпълнение на поръчката:  

- за обособена позиция № 1 - до 31 декември 2014 г.  

- за обособена позиция № 2 - до 31 декември 2014 г.  
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Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да 

подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). 

  

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 
указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  

  

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на МИЕТ на адрес: 

гр. София, ул. “Славянска” № 8, в срок до 17:30 часа на 17.02.2012 г. 

  

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в 14:00 часа на 20.02.2012 г., в административната 
сграда на ул. “Славянска” № 8. 

За отваряне на ценовите оферти участниците в процедурата ще бъдат 
поканени допълнително с писма, изпратени по факс и публикувани на Интернет 
страницата на министерството. 

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на 
офертите. 

 

За допълнителна информация, въпроси и заявка за присъствие на отварянето 

на офертите/ценовите предложения се обръщайте към дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност”, отдел „Управление и мониторинг на 
изпълнението”, гр. София 1052, ул. „Славянска” № 8, тел: 02/ 940 7220. 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ДОПУСТИМОСТ 

 

1. Общи положения 
 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентноспособност“) е одобрена официално с 
Решение на Европейската комисия от 27 септември 2007 г. Тя е една от седемте 

оперативни програми на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за 
периода 2007-2013 г., които се изпълняват със средства от Структурните фондове 
и Кохезионния фонд на ЕС. Бюджетът на Оперативната програма е 1 162 215 551 

евро. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. 

Сред първостепенните държавни приоритети на Република България, 
залегнали в Националната стратегическа референтна рамка, е развитието на 
динамична и конкурентна икономика, основана на знанието. Основните насоки за 

развитие на националната икономика са детайлно разписани в  ОП 
„Конкурентоспособност“. Изпълнението на 5-те приоритетни оси на оперативната 

програма: 
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновациите“; 
Приоритетна ос 2: „Повишаване на ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда“; 

Приоритетна ос 3: „Финансови ресурси за развитие на предприятията“; 
Приоритетна ос 4: „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“; 
Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, 
благоприятства развитието на българската икономика и допринася за 

постигането на общата цел на оперативната програма: създаване на динамична 
икономика, конкурентоспособна на европейския и световни пазари, насърчаване 

на предприемачеството, създаване на благоприятна бизнес среда и добро 
управление. 

Управляващ орган на ОП „Конкурентосопосбност“: 

С Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет (изменено и 
допълнено с Решения на МС № 747 от 2006 г., № 886 от 2007 г., № 113 на МС от 

2008 г., № 67 от 2009 г. и № 493 от 15.07.2010 г.) дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност” в МИЕТ е определена за Управляващ орган (УО) на ОП 
„Конкурентоспособност”, който отговоря за ефективното и ефикасното управление 

и изпълнение на оперативната програма. УО изпълнява основните отговорности и 
функции, посочени в чл. 60 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и раздел X, точка 1 на 

ОП „Конкурентоспособност”. 
 
Междинно звено (МЗ) на ОП „Конкурентосопосбност“: 

С Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет (изменено и 
допълнено с Решения на МС № 747 от 2006 г., № 886 от 2007 г., № 113 от 2008 г., 

№ 67 от 2009 г. и № 493 от 15.07.2010 г.) Изпълнителна агенция за насърчаване 
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на малките и средните предприятия е определена за Междинно звено на ОП 

„Конкурентоспособност”. С Междуинституционално споразумение за делегиране на 
правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, УО на ОП 
„Конкурентоспособност” делегира на Междинното звено отговорности и задачи по 
управлението на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието 

и иновационни дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”. 

Подробна информация за Оперативната програма може да бъде намерена на 
интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg 

 

В изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията 
УО разработи Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Предвидените в 
него мерки за информиране и публичност имат за цел да подчертаят ролята на 
Общността и да гарантират прозрачност при безвъзмездното финансиране от 

фондовете. 
 

Целта на настоящата поръчка е да се извърши мониторинг и оценка на 
изпълнението на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“, с което да 

се предостави възможност на УО на ОП „Конкурентоспособност“ от една страна - да 
следи текущо за ефективността и ефикасността на изпълнението на 
Комуникационния план, и от друга страна - да предостави възможност на УО да 

предприема своевременни действия за промяна и подобряване на прилаганите 
мерки за информиране и публичност, в случай на необходимост. 

 
2. Условия за участие и за допустимост за участие в откритата 

процедура: 

 
А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо (търговско дружество и/или едноличен търговец) или юридическо лице, 

или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани 
от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в 

настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 

2. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое 
от следните обстоятелства:  

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 

- 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 
кодекс, освен ако е реабилитиран; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 
съгласно националните му закони и подзаконови актове; 

г)  при които лицата по ал. 4 от чл. 47 от ЗОП са свързани лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация;Които са сключили договор с лице по 
чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси.  

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 

случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, 
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 
необходими за този конкурс, съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението; 

ж) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 

162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в 
която участникът  е установен. 

з) декларирал съгласие да участва като подизпълнител на друг участник. 

*** Изискванията по б. а), б), в), д), е) и ж) се отнасят за лицата, които 

представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

и) в периода от 27.09.2007 г. до датата на подаване на офертата е извършвал 
дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност“, които ще бъдат предмет на мониторинг и оценка в 
настоящата поръчка. 

*** Изискването по б. и) се отнася за участника, подизпълнителите, ако има 
такива, и участниците в обединението. 

3. Посочeните в т. 2 изисквания се отнасят както за участника, така и за 

участник обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 

4. Когато участникът е чуждестранно физическо (търговско дружество и/или 

едноличен търговец), юридическо лице или обединение на чуждестранни 
физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица 
трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в 

която са установени. 
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Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 

уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, 
ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

1. Всеки участник може да представи само една оферта.  
2. Всеки участник може да участва за цялата поръчка или по отделни 

позиции, съгласно предмета на поръчката  
3. Не се допуска представянето на различни варианти. 
4. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата 

поръчка под каквато и да е форма.  
5. Не се допуска участието в картел (по см. на § 1, т. 5 от ДР на Закона за 

защита на конкуренцията) и тръжни манипулации по смисъла на Насоките за 
противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и приложения към тях Списък на обстоятелства, наличието на 

които обуславя съмнение за тръжни манипулации, приети с Решение на Комисията 
за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г. публикувани на интернет 

страницата на КЗК:    http://www.cpc.bg 
При участието в тръжни манипулации, лицата следва да имат предвид, че 

неблагоприятните последици, които могат да настъпят по отношение на тях са 
отстраняване от процедурата в предписаните от закона случаи, налагане на глоби 
и имуществени санкции от КЗК в размер до 10 % от оборотите за предходната 

финансова година, предявяване от страна на възложителя на иск за обезщетение 
на вреди, причинени в резултат на извършеното нарушение на правото на 

конкуренцията, реализиране на наказателна отговорност за подаване на 
декларации с невярно съдържание. С повишена бдителност възложителят ще 
подхожда при участие в процедурата на предприятия, които вече са били 

санкционирани от орган за защита на конкуренцията (в страната или друга 
държава членка на ЕС) за участие в тръжни манипулации на обществени поръчки. 

6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 
длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва 
и подизпълнители.  

7. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват 
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия. 

9. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на 

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за 
когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в 

процедурата: 
9.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56, 

ал. 1 от ЗОП, описани в документацията (извън тези, които се поставят в плик № 
1); 

9.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;  
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9.3. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 
9.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 

ЗОП.   
9.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно 

оферта, която е: 

а) Постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик; 
б) Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. 

 
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита 

процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки. 
Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не 

ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 

B. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, 
свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.  

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството 
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в гр. София 1052, ул. 

“Славянска” № 8, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или 
куриерска служба.  

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, 

се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с 
препоръчано писмо с обратна разписка. 

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, 
което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е 

сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или 
адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 
уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. 

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за 
участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат 

да бъдат подавани от лицата, получили документация за участие, най-късно до 10 
дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, 
посочени в обявлението. 

6. Дадените от Възложителя разяснения в законоустановения срок ще бъдат 
публично обявявани и на Интернет адреса на министерството: 

www.mi.government.bg. 

 

 

 

http://www.mi.government.bg/
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ІІ. ГАРАНЦИИ 

 

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, платима по банкова 
сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: БНБ – 

Централно управление, пл. ”Княз Александър Първи” № 1, IBAN - BG17 BNBG 9661 
3300 1026 01, BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD  

или  

безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, в която изрично се 

посочват основанията за нейното задържане по чл. 61 от ЗОП, издадена от банка в 
полза на Възложителя (по образец Приложение № 10 към документацията). 
Банковата гаранция за участие следва да бъде попълнена на български език или в 

превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за участие под 
формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) 

или в превод на български език. Банковата гаранция за участие следва да бъде със 
срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на 
офертите. 

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е 5 400 (пет хиляди и 
четиристотин) лева или: 

1.1. по Обособена позиция № 1 - 3 000 (три хиляди) лева; 

1.2. по Обособена позиция № 2 - 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева. 

Получените стойности са изчислени на база 1% от прогнозната стойност на 

поръчката. 

При внасяне на гаранцията в платежното нареждане изрично се 
посочват вида на гаранцията, процедурата и обособената/ите позиция/и, 
за които тя се внася. 

 
Гаранцията за участие в процедурата се задържа при условията на чл. 61 от 

ЗОП и се освобождава при условията на чл. 62 от същия. Възложителят 
освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, платима по банкова 
сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: БНБ – 
Централно управление, пл. ”Княз Александър Първи” № 1, IBAN - BG17 BNBG 9661 

3300 1026 01, BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD  

или  
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безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в 

оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя (по образец – Приложение 11 
към документацията). Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да 

бъде на български език или в превод, в случай че е издадена от чуждестранна 
банка, и със срок на валидност 90 дни след приключване изпълнението по 
договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение под формата на 

парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в 
превод на български език.  

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на обществената 

поръчка, без ДДС, определена на основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП. 
 

При гарантиране доброто изпълнение по договора чрез банкова гаранция, то 
гарантиращата банка следва да изрази съгласие за поемане на задължение към 
възложителя в качеството му на бенефициент по проект № BG161PO003-5.0.01-

0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-

2013”. 
 
Гаранцията трябва да е представена към момента на подписване на договора 

за възлагане на обществената поръчка.  
 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 

 
 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Офертата на участника се представя в запечатан, надписан, с ненарушена 

цялост плик. 
2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма, гр. София 1052, ул. “Славянска” № 8 и представени от 
участника или от упълномощено от него лице, в деловодството на посочения адрес 
в срок до 17:30 ч. на 17.02.2012 г.  

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се 
използва друг начин за представяне.  

Възложителят предоставя документацията в деловодството на  Министерство 
на икономиката, енергетиката и туризма, на адрес: гр. София 1052, ул. 
“Славянска” № 8. Същата ще бъде публикувана на интернет адрес: 

http://www.mi.government.bg, рубрика „Обяви и търгове“. Достъп до 
документацията за участие ще бъде осигурен до 10 дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите по т. 2 по-горе.  
3. Върху запечатания непрозрачен плик с офертата участникът посочва 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.  
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4. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника 

или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка; чрез куриерска служба. Когато участникът е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, офертата 
може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението или от 
лицето, което представлява някое от юридическите лица в обединението,  или от 

пълномощник на някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, 
като не е необходимо пълномощно и от останалите лица. Оригинал на 

пълномощното/заверено копие на пълномощното се прилага към Офертата за 
участие – Приложение № 1 от настоящата документация. 

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай той 
следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на 

посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 
офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или 
загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. 

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата, 

са за сметка на участника в откритата процедура. Възложителят не носи 
отговорност и не дължи покритие на каквито и да е разноски или загуби, понесени 

от участника. 
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата 

прекратява по-нататъшното участие в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията 

и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 
отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”. 

 

8. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация: 
 Адрес: “Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”, гр. 

София 1052, ул. “Славянска” № 8”; 
 Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен 

адрес на участника;  

 Следното означение: “За участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, 

мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 
обособена/и позиция/и: ……………….......“. 

 Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна 
на комисията за оценяване и класиране”. 

 
Пликът следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани  плика, а именно: 

8.1. плик № 1 с надпис: "Документи за подбор за позиция...............", в 
който се поставят документите съгласно глава V от настоящата документация; 
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8.2. плик № 2 с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката за 
позиция...............", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на 

поръчката, съобразно Техническата спецификация; 
8.3. плик № 3 с надпис: "Предлагана цена за позиция........................", 

който съдържа ценовото предложение на участника. 

Забележка: В случай, че участникът кандидатства по двете 
обособени позиции, в големия плик поставя плик № 1 и  по два броя плик 

№ 2 и плик № 3, като в надписите им посочва съответната позиция. В този 
случай, се представят общо 5/пет/ плика.  
 

9. При приемане на офертата от деловодителя върху плика се отбелязват 
пореден номер, дата и час на получаването и посочените данни се записват във 

входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.  
 
10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, 

както следва: 

10.1. При провеждане на откритата процедура Възложителят изпраща 

обявлението за обществената поръчка едновременно до "Държавен вестник" за 
обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществени поръчки 

за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди 
крайния срок за получаване на офертите. Този срок се намалява със 7 дни, тъй 
като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, защото от датата 

на обнародване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен 
достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в 

обявлението е посочен Интернет адреса, на който тя може да бъде намерена: 
www.mi.government.bg. 

Поръчката е обявена в „Официален вестник“ на ЕС. 

 
10.2. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период. 
 
10.3. Когато последният ден от срока съвпада с официален български 

празник или почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден. 
 

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и 
поправки.  

 

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо (търговско 
дружество и/или едноличен търговец) или юридическо лице или техни обединения, 

офертата се подава на български език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП се представя в официален (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП) превод, а 
именно: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато 

http://www.mi.government.bg/
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участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които 

са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, 
че се представят в „заверено копие“, се представят в оригинал с подпис на: 

- самия участник - за физическите лица;  

- всяко от лицата в обединението или на едно от тях, упълномощено да 

подписва със заверено изрично пълномощно (в този случай към Офертата за 
участие – Приложение № 1 към настоящата документация се представя и самото 
пълномощно в оригинал - за обединенията от физически лица);  

- лицето, което представлява участника, съгласно документите за 
регистрацията му - за юридическите лица и едноличните търговци;  

- всяко от физическите лица и на лицето, което представлява юридическото 
лице, съгласно документите за регистрацията му или на едно от тези лица, 
упълномощено да подписва със заверено изрично пълномощно от другите (в този 

случай към Офертата за участие – Приложение № 1 от настоящата документация 
се представя и пълномощното в оригинал) - за обединенията на физически и 

юридически лица или само на юридически лица.  

Юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на 

копията и заявленията.  

Декларациите по чл. 47, ал. 1, 2, и 5 от ЗОП се подписват задължително 
лично от съответните лица, а не от упълномощените по-горе.  

«Заверено копие» от документ представлява фотокопие на същия, означено 
с гриф «Вярно с оригинала», подписано и подпечатано от лицето, съгласно 

посоченото по-горе, като изрично се посочва неговото име.  

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация, и 
условията, описани в тях, са задължителни за участниците.  

 
 

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

 
В големия плик се поставят: 

 
I. Плик № 1:  "Документи за подбор за позиция ...........", в който се 

поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 

– 12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, включващ 
следните документи: 

1. Оферта на участника, попълнена по образец – Приложение № 1 към 
документацията; 
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2. Заверено копие от документ за регистрация/удостоверение за 

актуалното състояние на участника. Изисква се, ако участниците са юридически 
лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК. 

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца, преди датата на 
представяне на офертата за участие в откритата процедура.  

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен 

документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да 

е представен в официален превод, съгласно т. 16а на § 1 от ДР на ЗОП.    
 Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран или 

пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър 

(ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за 
регистрация по ЗТР – Приложение № 9 към документацията. 

Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ 
за самоличност.  

Обединенията представят заверени копия от документите за регистрация на 

всички лица, включени в обединението. 

Когато участникът е неперсонифицирано обединение, задължително се 

представя оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на 
обединението, от който да бъдат видни лицата, които го представляват, както и 

посоченият документ да удостоверява, че обединението отговаря на следните 
задължителни изисквания: 

- лицата в обединението са солидарно отговорни за поетите от него 

задължения; 

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще 

бъде изпълнена. 
 
3. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

и 2 от ЗОП по образец – Приложение № 4 към документацията. Изискванията 
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на  

управителните органи на участниците, съобразно вида им. Когато деклараторът е 
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод. 

 

4. Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП, попълнена по образец – Приложение № 

5 към документацията. 
 
5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 

от ЗОП, попълнена по образец – Приложение № 6 към документацията. 
Изискванията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се отнасят и за управителите или за 

членовете на управителните органи на участниците, съобразно вида им. Когато 
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 
официален превод.  
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6.  Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 

участника за съответните обособени позиции: 
Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрен и заверен 

съгласно изискванията на националното законодателство на участника за 
последните 3 финансови години (2008, 2009 г. и 2010 г.). В случай че, съгласно 
националното законодателство на участника финансовата година не съвпада с 

календарната, представените отчети следва да покриват посочените календарни 
години.  

Сборът от годишните обороти за последните три финансови години (2008, 
2009 и 2010 г.) на участника, подал оферта, трябва да е: 

а) За Обособена позиция № 1: "Провеждане на социологически 

проучвания и изготвяне на изследователски доклади” - равен или да надвишава 
360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева;  

б) За Обособена позиция № 2: "Извършване на медиен мониторинг и 
изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в 
печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" – равен или да 
надвишава 300 000 (триста хиляди) лева.  

 
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискването за оборот се отнася за общия оборот на участниците в обединението. 
 
в) В случай, че участникът кандидатства и за Обособена позиция № 1, и за 

Обособена позиция № 2, сборът от годишните обороти за последните три 
финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) на участника трябва да е равен или да 

надвишава 660 000 (шестстотин и шестдесет хиляди) лева.  
  
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискването за оборот се отнася за общия оборот на участниците в обединението. 
 

7. Доказателства за техническите възможности, опит и квалификация 
на участника, които задължително включват:  

7.1. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през 

последните 3 (три) години, по образец съгласно Приложение № 7 към 
настоящата документация, включващ предмета, стойностите, датите и 

получателите по тях, като по всяка от позициите се посочат по 5 (пет) договора 
със сходен предмет, и се представят  минимум 3 (три) препоръки за добро 
изпълнение, в които задължително се посочва и предметът на договора. 

Участникът по съответната обособена позиция  следва да докаже минимум 3 
(три) години опит в някои от следните области: 

А) изготвяне на анализи и статистически изследвания; 
Б) поддържане и управление на големи бази данни и използването на 

количествени методи за анализ; 

В) организиране и провеждане на тематични или секторни проучвания; 
Г) организиране и провеждане на кампании за събиране на данни 

посредством анкети, интервюта, бизнес панели и експертни семинари и др.; 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

 

18 Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

Д) изготвяне и публикуване на подробни доклади в горните области; 

Е) изработка на медиен клипинг и контент анализ на публикации и 
излъчвания по дадени теми. 

 
7.2. Изисквания относно опита на участниците: 
 

7.2.1. по Обособена позиция № 1: "Провеждане на социологически 
проучвания и изготвяне на изследователски доклади”: 

а/ Участниците следва да са изпълнили поне 5 договора, които имат сходен 
предмет с предмета на поръчката по Обособена позиция № 1 през последните 3 
години (2008, 2009 и 2010 г.).  

За сходен предмет на договор по Обособена позиция № 1 се считат всички 
договори за услуги с предмет извършване на социологически проучвания и/или 

изготвяне на анализи, свързани с тълкуване на социологически данни.  
б/ Участникът по Обособена позиция № 1 трябва да е разработвал и 

осъществявал цялостна организация и управление на не по-малко от 3 

социологически проучвания за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.). 
Изискванията по б. „а“ и „б“ се удостоверяват с декларация за изпълнени 

договори (Приложение № 7) и представените препоръки.  
 

7.2.2. по Обособена позиция № 2: "Извършване на медиен мониторинг и 
изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в 
печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013": 
а/ Участниците следва да са изпълнили поне 3 договора, които имат сходен 

предмет с предмета на поръчката по Обособена позиция № 2  през последните 3 
години (2008, 2009 и 2010 г.).  

За сходен предмет на договор по Обособена позиция № 2 ще се считат 

всички договори за услуги с предмет изработка и доставка на медиен клипинг 
и/или контент анализ на публикации и излъчвания по дадени теми.  

б/ Участникът по Обособена позиция № 2 трябва да е извършил медиен 
клипинг и контент анализ на публикациите/излъчванията в печатни и/или 
електронни медии на не по-малко от 50 ежедневника, не по-малко от 5 радиа и не 

по-малко от 5 телевизионни канала за всяка от последните 3 години (2008, 2009 и 
2010 г.). В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, това 

изискване се отнася общо за участниците в обединението.  
Изискванията по по б. „а“ и „б“ се удостоверяват с декларация за изпълнени 

договори (Приложение № 7) и представените препоръки. 

 
7.3.  Изисквания към ключовите експерти на участника: 

Кандидатите следва да представят Списък с имената на предлаганите от 
тях ключови експерти, ангажирани в изпълнението на поръчката по 
съответната позиция. 

7.3.1. За Обособена позиция № 1: „Провеждане на социологически 
проучвания и изготвяне на изследователски доклади”: 
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А1. Участникът следва да разполага с необходимият брой ключови експерти 

(минимум трима) с професионалната квалификация и/или опит на персонала в 
областта на социологията, маркетинга и връзките с обществеността. 

А2. Изискванията към ключовите експерти са следните: 
А2.1. Ръководителят на екип трябва да има: 
- магистърска степен в областта на социологията и/или икономиката и/или 

стопанско управление, и/или статистиката и/или връзките с обществеността; 
- минимум 5 години професионален опит; 

- минимум 3 години опит на ръководна позиция; 
- участие в минимум един проект сходен с предмета на дейност по обособена 

позиция2. 

А2.2. Ключов експерт – маркетингови изследвания и анализи трябва да има: 
- магистърска степен или бакалавърска степен в областта на социологията 

и/или маркетинга и/или икономиката или статистиката; 
- минимум 3 години професионален опит в изследвания в областта на 

маркетинга или статистиката и анализиране на данни; 

- професионален опит в разработването на методики, стратегически 
документи, доклади и анализи. 

А2.3. Ключов експерт – социология  трябва да има: 
- магистърска степен или бакалавърска степен в областта на социологията 

и/или статистиката и /или икономика; 
- минимум 3 години професионален опит в областта на социологията, 

статистиката или статистическия анализ; 

- професионален опит в разработването на стратегически документи, 
доклади и анализи. 

 
А3.Изпълнителят има право да предложи и други експерти извън ясно 

определените от него като ключови, за да представи цялостната си визия за 

изпълнение на проекта от гледна точка на необходимите човешки ресурси. 
Приложените документи на експертите, които не са определени като ключови, 

няма да подлежат на разглеждане за целите на настоящата процедура.  
 
Изискванията по буква А2. се доказват чрез автобиографии (по образец - 

Приложение № 7А) и приложени към автобиографията копия на документи за 
завършено образование, квалификационни курсове и други форми на обучение, 

както и референции/препоръки, и други документи (заверени копия от договори, 
трудова книжка и т.н.), доказващи професионалната квалификация и 
професионалния опит на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на проекта. 
 

7.3.2. За Обособена позиция № 2: "Извършване на медиен мониторинг и 
изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в 
печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013": 
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Б1. Участникът следва да разполага с необходимият брой ключови експерти 

(минимум трима) с професионалната квалификация и/или опит на персонала в 
областта на връзките с обществеността и/или комуникациите и/или социологията. 

Б2. Изискванията към ключовите експерти са следните: 
Б2.1. Ръководителят на екип трябва да има: 
- магистърска степен в областта на масовите комуникации и връзките с 

обществеността и/или статистиката и/или маркетинга и/или публична 
администрация и/или социологията и/или икономиката; 

- минимум 5 години професионален опит; 
- минимум 3 години опит на ръководна позиция; 
- участие в минимум един проект сходен с предмета на дейност по обособена 

позиция 1. 
Б2.2. Ключов експерт – връзки с обществеността трябва да има: 

- магистърска степен в областта на връзките с обществеността и/или 
европейската интеграция и/или социологията;  

- минимум 3 години професионален опит в областта на връзките с 

обществеността;  
- професионален опит в подготовката на анализи на публикации и 

излъчвания в печатните и електронни медии. 
Б2.3. Ключов експерт – медийни изследвания  трябва да има: 

- магистърска степен в областта на обществените комуникации, и/ или 
социологията и/или статистиката и /или икономика, и/или връзки с 
обществеността, и/ или маркетинг, и/или европейска интеграция; 

- минимум 3 години професионален опит в горепосочените области; 
- професионален опит в разработването на документи, доклади и анализи в 

горепосочените професионални области 
Б3. Изпълнителят има право да предложи и други експерти извън ясно 

определените от него като ключови, за да представи цялостната си визия за 

изпълнение на проекта от гледна точка на необходимите човешки ресурси. 
Приложените документи на експертите, които не са определени като ключови, 

няма да подлежат на разглеждане за целите на настоящата процедура.  
 
Изискванията по буква Б2. към ключовите експерти се доказват чрез 

автобиографии (по образец - Приложение № 7А) и приложени към 
автобиографията копия на документи за завършено образование, 

квалификационни курсове и други форми на обучение, както и 
референции/препоръки и други документи (заверени копия от договори, трудова 
книжка и т.н.), доказващи професионалната квалификация и професионалния опит 

на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на проекта. 
 

Забележка: В случай на основателна причина за смяна на някой от 
ключовите експерти и по двете обособени позиции след подписване на договора 
(поради смърт болест или прекратяване на правоотношението), Изпълнителят дава 

на Възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложението си за 
смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от 

горепосочените основания. Изпълнителят трябва да предложи експерт, който да 
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замени досегашния ключов експерт, като посочи еквивалентна квалификация и 

професионален опит и приложи доказателства за това. При смяна на ключов 
експерт, новият експерт трябва да притежава квалификация и професионален опит 

съгласно представените изисквания в Техническата спецификация на 
Възложителя. Новият експерт следва да бъде одобрен от Възложителя, преди да 
започне работа по договора. Изпълнителят поема всякакви допълнителни разходи, 

свързани със смяната на неговите експерти. 
 

8. Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и 
декларация, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния 
орган на подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на 

съответния участник, при изпълнение на поръчката -  по образец съгласно 
Приложение № 8 към настоящата документация.  

Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 
1, 3, 4 и 5 от ЗОП, надписани с думата  “подизпълнител”. 

 

9. Документ за представена гаранция за участие в процедурата в размер на 
5 400 (пет хиляди и четиристотин) лева или: 

9.1. по Обособена позиция № 1 - 3 000 (три хиляди) лева; 
9.2. по Обособена позиция № 2 - 2 400 (две хиляди и четиристотин) лв. 

 
10. Нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът се 

представлява от лице, различно от законния му представител. 

11. Декларация за приемане срока за изпълнение на поръчката: до 
31.12.2014 г. (свободен текст). 

12. Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни от крайния срок за 
получаване. 

13. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за възлагане 

на обществената поръчка (свободен текст).  

В случай, че участникът кандидатства за двете позиции, представя две 

декларации за съгласие. 

14. В изпълнение на Насоките за противодействие срещу тръжните 
манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с 

Решение № 570/20.05.2010 г. на Комисията за защита на конкуренцията, 
участникът следва да представи Декларация за автономност на своята оферта 

(по образец - Приложение № 12). С декларацията участниците следва да 
разкрият всички съществени факти относно комуникациите, които са провеждали с 
конкуренти във връзка с участието в процедурата, както и да заявяват, че са 

осведомени, че съгласуваното определяне на офертите, представлява форма на 
тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията. 

В случай, че участникът кандидатства за двете позиции, представя две 
декларации. 
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15. Декларация за избягване конфликт на интереси по образец - 

Приложение № 13. Обстоятелства, посочени в нея, се декларират в изпълнение 
на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 

Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост 
при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от участника.    

 

II. Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция: ………………." 

Поставят се документите, свързани с изпълнението на поръчката – 
Техническо предложение за съответната обособена позиция – по образец 

Приложение № 2, съобразно условията на документацията и Техническата 
спецификация – Приложение № 14А - за Обособена позиция 1, и Приложение № 
14Б - за Обособена позиция 2. 

В случай, че участникът кандидатства и за двете позиции – представя два 
отделни плика № 2 с Техническо предложение за всяка от обособените позиции, 

поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис за съответната 
обособена позиция. 

 

III. Плик № 3: “Предлагана цена по обособена позиция: ……………….": 

Поставя се Ценово предложение за съответната обособена позиция, 

попълнена по образец - Приложение № 3, съобразно изискванията на 
документацията и на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП. В цените трябва да бъдат включени 

всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Всички цени трябва да 
бъдат посочени без данък върху добавената стойност (ДДС).  

В случай, че участникът кандидатства и за двете позиции – представя два 

отделни плика № 3 с Ценово предложение за всяка от обособените позиции, 
поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис за съответната 

обособена позиция. 

 

Всички документи се подреждат в последователността, посочена в 

документацията, като всяка страница се номерира, в непрекъсната 
последователност.  

Представените документи следва да бъдат оргинали/нотариално заверени 
копия – за изрично посочените документи, а за останалите – копия със заверка 
«Вярно с оригинала», подписани и подпечатани от участника.   

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, съответно по т. 2, 3, 4, 5, и 6 от 
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настоящата документация се представят от всяко физическо (търговско дружество 

или едноличен търговец) или юридическо лице, включено в обединението. 
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за 
регистрация на лицето се представя в официален превод, а документите по чл. 56, 
ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако 

участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

 
Всеки лист, съдържащ се в офертата, следва да бъде номериран и подреден, 

съгласно Списъка на раздел „Необходими документи”, т. 1 – 16.                                                                          

Възложителят запазва правото си да изиска от класираните участници да 
удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за 

възлагане на обществена поръчка. 
При непредставяне на някой от документите, посочени в настоящия раздел 

ІV от документацията или ако представените документи не удостоверяват 

посочените в раздела изисквания или не са в изискуемата форма, участникът се 
отстранява от по-нататъшно участие в процедурата и неговата оферта не се 

разглежда. 
 

Забележка: Комисията може по всяко време да проверява заявените 
от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни 
доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност 

не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците.  

 
 
 

V. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

1. Правно основание за провеждане на откритата процедура: 

Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 7, т. 1, чл. 
16, ал. 8 и чл. 64 и сл. от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация 

условия се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. 
За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 
прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на 

Закона за задълженията и договорите. 

2. Предоставяне на документация за участие: 

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП пълен достъп по електронен път до 
документацията за участие ще бъде предоставен на интернет адреса на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: 

www.mi.government.bg. до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на 

http://www.mi.government.bg/
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офертите от деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма в гр. София, ул. „Славянска” № 8. 
 

3. Описание на поръчката: 
 
3.1. Срок за изпълнение на поръчката: 

По обособена позиция № 1 - до 31.12.2014 г. 
По обособена позиция № 2 - до 31.12.2014 г. 

 
3.2. Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013, приоритетна ос 5 „Техническа помощ” (проект 
BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите 

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013”), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. 

 
3.3. Цел на поръчката: 

Съгласно Комуникационния план, всички информационни и комуникационни 
дейности, предприети от УО, трябва да бъдат оценени преди, по време на и след 

тяхното изпълнение, за да се провери тяхната ефективност, ефикасност и 
релевантност.  

Оценката на комуникационните дейности, изпълнявани от УО на ОП 

„Конкурентоспособност”, ще представлява оценка на влиянието на дейностите за 
увеличаване на популярността и прозрачността по Оперативната програма чрез 

количествени и качествени проучвания. Тази оценка ще бъде част от цялостната 
оценка на процеса на изпълнение на Оперативната програма. Ще бъдат оценявани 
два основни аспекта: 

• Ефикасност – до каква степен са постигнати целите и резултатите при 
оптимално използване на ресурсите; 

• Ефективност – дали е получен максимален резултат спрямо 
инвестираните средства. 

За наблюдение и оценка на комуникационните дейности и на изпълнението 

на Комуникационния план на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 в него са предвидени набор от индикатори, 

които позволяват проследяване и измерване на въздействието на предприетите 
комуникационни мерки. Наблюдението представлява системно и непрекъснато 
събиране, анализ и използване на информацията за целите на ежедневното 

управление и вземане на решения. Оценката е периодична и се отнася до 
ефикасност, ефективност, устойчивост и влияние в контекста на поставените цели. 

Всички дейности за оценяване на ефективността и въздействието на 
комуникационните мерки ще бъдат използвани за по-добро планиране на 
бъдещите действия, а също и за внасяне на възможни промени в плана, за да се 

изпълнят първоначалните цели. Непрекъснатият контрол и оценка на 
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ефективността на комуникационните дейности ще дадат възможност за гъвкаво 

адаптиране на планираните мерки. 

Оценката и качественият анализ на текущото състояние на информираност и 

подготвеност на потенциалните бенефициенти и други заинтересовани публики е 
предпоставка за изработването на релевантна стратегия за акцентиране на 
обществения интерес върху принципите и механизмите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и на цялостния ефект от Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, 

както и на ценностите на ЕС, изразени чрез европейските Структурни фондове. 
 
В одобрения Комуникационен план на ОП „Конкурентоспособност“ е 

предвидено същият да се реализира в три последователни и взаимосвързвани 
комуникационни етапа, които се разпределят на времеви принцип, както следва: 

 Начален етап /2007-2010/, който бележи началото на систематизирана и 
целенасочена комуникационна политика, насочена едновременно към всички 
целеви групи; 

 Поддържащ етап /2011-2012/, през който следва да бъде извършена 
оценка на ефективността, ефикасността и релевантността на прилаганите до 

момента мерки за информиране и публичност и в случай на идентифицирана 
необходимост, да се променят предвидените в Комуникационния план  мерки за 

информиране и публичност;   
 Финален етап /2013-2015/, през който резултатите от проведените 

кампании и тяхната ефективност ще бъдат систематизирани и обобщени, ще бъдат 

отчетени резултатите от тях, като се наблегне на успешните примери и практики 
при изпълнението на получилите финансиране проекти. 

Целта на настоящата поръчка е да се извърши мониторинг и оценка на 
изпълнението на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“, с което да 
се предостави възможност на УО на ОП „Конкурентоспособност“, от една страна - 

да следи текущо за ефективността и ефикасността на изпълнението на 
Комуникационния план, и от друга страна - да предостави възможност на УО да 

предприема своевременни действия за промяна и подобряване на прилаганите 
мерки за информиране и публичност, в случай на необходимост. 

 

3.4. Очаквани резултати: 
Очакваният основен резултат от изпълнението на поръчката е изготвянето на 

средносрочна оценка (за периода 2007 г. – 2010 г.) на ефективността, 
ефикасността и релевантността на прилаганите до момента мерки за информиране 
и публичност съгласно Комуникационния план, включително и на степента на 

изпълнение на индикаторите, заложени в Комуникационния план и на 
индикаторите, заложени в ОП „Конкурентоспособност“, отнасящи се за 

Комуникационния план, предвид факта, че към настоящия момент 
Комуникационният план е във втория етап от изпълнението - Поддържащ етап, 
както и изготвянето на ежегодни оценки (за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.) и 

цялостна оценка за изпълнението на Комуникационния план за периода 2011 г. – 
2014 г.  
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3.5. Основни изисквания при реализиране на дейностите – обект на 

обществена поръчка: 
3.5.1. При изпълнението на дейностите, обект на обществената поръчка, 

трябва стриктно да се спазват изискванията на действащото общностно и 
национално законодателство и по-специално на актовете в областта на 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС: 

Съгласно чл. 69 на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, УО орган на ОП 
„Конкурентоспособност” трябва да предоставя информация и да прави публично 

достояние всички приоритети/мерки/процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, които се финансират по програмата. Информацията е 
предназначена за гражданите на Европейския съюз и за бенефициентите на 

оперативната програма. Мерките за информиране и публичност имат за цел да 
подчертаят ролята на Общността и да гарантират прозрачност при безвъзмездното 

финансиране от фондовете.  
Специфичните изисквания по отношение на мерките за информиране и 

публичност са посочени в Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, съгласно 

който УО е отговорен за изготвянето на Комуникационния план на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-

2013, за успешното му изпълнение, както и за мониторинга и оценката на мерките 
за информиране и публичност, заложени в Комуникационния план, които 

гарантират прозрачността на процеса на управление и изпълнение на програмата и 
допринасят за засилване на общото доверие на бенефициентите и широката 
общественост. Съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията УО предоставя 

информация на Комитета за наблюдение във връзка с изпълнението на 
Комуникационния план, провежданите мерки за информиране и публичност, в т.ч. 

и примери, използваните средства за комуникация. Такава информация УО 
задължително включва и в годишните и окончателния доклад за изпълнението на 
ОП „Конкурентоспособност” до ЕК, както и за резултатите от изпълнението на 

мерките за информиране и публичност в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1828/2006 на Комисията. 

Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, трябва да е 
в съответствие и с: 

 Комуникационната стратегия на Националната стратегическа 

референтна рамка за Република България за програмен период 2007-2013 г.; 
 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013; 
 Одобрения Комуникационен план на ОП “Конкурентоспособност”; 
 Одобрените Годишни комуникационни планове съответно за 2008 г., 

2009 г., 2010 г.; 
 Изменения Годишен Комуникационен план на ОП 

“Конкурентоспособност” за 2011 г. 
 

3.5.2. Мерки за информиране и публичност: 

 
При изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, 

изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна 
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програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално 
развитие, като предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност 

трябва да са в съответствие с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 
1828/2006 на Комисията и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 
на Комисията.  

 
Във всички обяви, публикации, документи, както и при всички публични 

прояви, свързани с изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да спазва 
стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

 емблемата на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, 
както и позоваване на Европейския съюз; 

 позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално развитие; 
 изявлението, избрано от УО на ОП „Конкурентоспособност“ – Инвестираме във 

Вашето бъдеще; 

 логото на “Национална стратегическа референтна рамка 2007 – 2013” (НСРР) 
 логото и името на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013; 
 за всички документи, разработени в изпълнение на дейностите, обект на 

обществената поръчка, се добавя текста: „Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. 

(наименование на Изпълнителя)……. / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в 
качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004  
„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“ 

 за всички информационни и комуникационни материали се указва и Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България 

http://www.eufunds.bg. 
 
 За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, 

електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални материали, горепосочените 
изисквания се прилагат аналогично.  

 
3.5.3. Изпълнителят на поръчката се задължава да изготвя и изнася 

презентации и/или доклади за извършените дейности по договора в рамките на 

публични събития по преценка на Възложителя. 
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3.5.4. Поръчката следва да се изпълнява за всяка обособена позиция 

съгласно условията на договора, представляващ неразделна част от настоящата 
документация. 

 
3.6. Цени и начин на плащане 
Плащанията ще бъдат извършени в български лева по банков път, с 

платежно нареждане по сметка, посочена от участника след представяне от 
изпълнителя по договора за възлагане на обществената поръчка на оригинални 

фактури, изготвени междинни и финални отчети (финален доклад) и приемателно-
предавателни протоколи за извършените услуги, подписани от упълномощени от 
изпълнителя и Възложителя лица.  

Разплащането ще бъде извършено съобразно посочената в договора схема на 
разплащане. 

В разходооправдателните документи, издавани от изпълнителя, 
задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: 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 

оперативната програма. 
 

3.7. Техническата спецификация за: 
 обособена позиция № 1 се намира в Приложение № 14 А; 
 обособена позиция № 2 се намира в Приложение № 14 Б. 

 
 

 

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава 

от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в 

деня, определен за тяхното разглеждане.  
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с 

нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на 
документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на 
законно представителство по силата на съдебно решение). Присъстващите 

представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ 
тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. 

 
Отварянето на офертите ще се извърши в 14:00 часа на 20.02.2012 г.  в 

сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София, 

ул. “Славянска ” №  8, заседателна зала, ІІІ етаж.  
За отваряне на ценовите оферти участниците в процедурата ще бъдат 

поканени допълнително с писма изпратени по факс и публикувани на Интернет 
страницата на министерството.  
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Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя, не се отваря. Комисията ще отвори пликовете с 
предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по 

всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията 
протокол. При отварянето на плика с предлаганата цена ще имат право да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за 
масово осведомяване. Преди отварянето на ценовите оферти, комисията ще 

съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 
посочените в документацията показатели. 

Комисията предлага за отстраняване участник/участници, за който/които 

възникне обосновано съмнение, че са в отношения на картел по смисъла на § 1, т. 
5 от Допълнителнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. 

В деня, обявен за отваряне на офертите, председателят на комисия отваря 
офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни 
запечатани плика (ако участникът кандидатства за една позиция) и за пет отделни  

плика, ако участникът кандидатства за две позиции.  При отварянето на офертите 
най-малко трима членове на комисията подписват пликовете с ” № 3 Комисията 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете  
№ 3  на останалите участници.  

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват 
всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 
участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които 

той съдържа. 

След извършването на посочените действия приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с 

констатациите относно наличието и редовността на представените документи в 
плик № 1. 

 

VІІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

                                                 
Основен критерий за оценяване на офертите е „икономически най-

изгодна оферта“.  
 

Оценяват се офертите на всички участници, които са преминали успешно в 
етапа разглеждане на  офертите по същество, както следва: 

 

За обособена позиция № 1: на база „икономически най-изгодна оферта”; 
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За обособена позиция № 2: на база „икономически най-изгодна оферта”.   

 
Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените 

поръчки и условията на настоящата документация, ще бъдат разглеждани, 
оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика за оценка на 
офертите. Оценката е експертна, като членовете на комисията на базата на своята 

компетентност, пълнотата на предложението и съответствие на предложението за 
изпълнение на поръчката с изискванията на Възложителя, оценяват предложените 

от участниците виждания (концепция). Най-високо ще се оценяват тези 
предложения, които са максимално полезни за Възложителя на база на досегашния 
опит и в съответствие със спецификата на тази услуга.  

Когато комисията прецени, че предложението съответства изцяло и в 
пълнота на описаните елементи, които се оценяват по съответния показател, тя 

дава оценка за оценъчно ниво „отличен”.  
Когато комисията прецени, че предложението съответства само на някой от  

описаните елементи, които се оценяват по съответния показател, тя дава оценка за 

оценъчно ниво „добро”. 
Когато комисията прецени, че предложението не съответства  на някой от  

описаните елементи, които се оценяват по съответния показател, тя дава оценка за 
оценъчно ниво „задоволително”. 

 
Оценката на офертите се прави по следните показатели: 

 

1. Техническо предложение /Т/- с коефициент на тежест на показателя 70   
2. Ценово предложение /Ц/– с коефициент на тежест на показателя 30.  

 
 

I. По Обособена позиция 1:  

„Провеждане на социологически проучвания  и изготвяне на 
изследователски доклади“: 

 
Методика за оценка: 

 

Оценката по показателя Техническо предложение се изчислява по следната 
формула:  

 
ОТ = (Тn/Тmax)х70 

където:  

Тmax - е най-високата оценка на техническо предложение за изпълнение на 
поръчката;   

Тn – оценката на техническото предложение на съответния участник; 
„70” – коефициент на тежест на показателя; 
„ОТ” – точките, които получава участникът по оценявания показател. 

 
Техническото предложение (Т) е с максимално възможна оценка от 70 

точки. 
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Този показател се подразделя на следните, посочени по-долу в таблицата, 

подпоказатели. 
 

Оценка на Техническото предложение по Обособена позиция № 1 
 

 Провеждане на социологически проучвания  и 
изготвяне на изследователски доклади 

 

 

Максимални 

точки 18 

1. Извършване на социологически проучвания-

методология и практически подходи за проучване на 

трите основни целеви аудитории на ОП 

„Конкурентноспособност” /съгласно т. V от 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“/ 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

1.1 Задоволително ниво: 

Кандидатът е описал общо и без детайли методологията и 

подходите, чрез които ще извърши социологическите 

проучвания. 

Не е представил в достатъчна степен и аргументирано 

същността, взаимовръзката и последователността на 

необходимите дейности. 

Изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация по тази дейност, са взети предвид и отчетени в 

предложението на кандидата. 

1 

1.2 Добро ниво: 

Кандидатът е представил структурирано методологията, по 

която ще извършва изследванията. Посочил е практическите 

подходи, които ще използва при проучването, като е описал 

обосновано същността, взаимовръзката, необходимостта и 

последователността на дейностите, които ще се извършва. 

Изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация по тази дейност, са взети предвид и отчетени в 

предложението на участника. 

Предложената от кандидата методика гарантира обективност и 

представителност на резултатите от изследванията. 

2 

1.3 Отлично ниво: 

Кандидатът е представил детайлно, добре структурирано и 

ясно методологията, по която ще извършва изследванията.  

Обосновал е практическите подходи, които ще използва при 

проучването, като е описал ясно същността, взаимовръзката и 

последователността на дейностите, които ще извършва. 

Изложил е ясно методите и стъпките на генериране, анализ и 

представяне на информацията. 

Предложената от кандидата методика отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация по тази дейност и гарантира обективност и 

представителност на резултатите от изследванията. 

Предложеният подход в организацията на работата по 

дейността гарантира изцяло и напълно високо качество и 

навременна изработка и доставка на продукта.  

3 
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2. Определяне на обхвата на социологическите 

проучвания сред целевите аудитории на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

2.1 Задоволително ниво: 

Кандидатът е посочил схематично целевите групи, посочени в 

т. V от Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”, 

и/или темите, които ще бъдат обект и предмет на 

социологическото проучване. 

Обектът и предметът на проучване отговарят на дейностите и 

нуждите, свързани с изпълнението на Комуникационния план 

на ОП „Конкурентоспособност”, но не е отчетена спецификата 

на всяка от целевите групи по отношение на нуждите й от 

информация и нейните навици. 

1 

2.2 Добро ниво: 

Кандидатът е обосновал аргументирано обхвата и избора на 

основните целеви групи, които ще бъдат обект на 

изследванията, като те във висока степен покриват посочените 

в т. V от Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”.   Основните теми, които ще бъдат 

предмет на социологическите проучвания, са подбрани 

целесъобразно и в съответствие с дейностите и нуждите, 

свързани с изпълнението на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

2 

2.3 Отлично ниво: 

Кандидатът е обосновал аргументирано обхвата и избора на 

основните целеви групи, които ще бъдат обект на 

изследванията, като те покриват в пълна степен посочените в 

т. V от Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”. 

Основните теми, които ще бъдат предмет на социологическите 

проучвания, са подбрани целесъобразно и аргументирано и  

съответстват на дейностите и нуждите, свързани с 

изпълнението на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”. Отчетена е спецификата на всяка от 

целевите групи по отношение на нуждите й от информация и 

нейните навици. В допълнение кандидатът е посочил и 

конкретни индикатори, за които ще бъде събрана, 

анализирана и предоставена информация. 

3 

3. Извършване на изследвания за измерване на 

удовлетвореността на участниците и качеството на 

публичните събития - методология и обхват 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 
3.1. Задоволително ниво: 

Кандидатът  е описал общо методологията, чрез която ще 

извършва изследванията. Посочил е схематично 

темите/индикаторите, които ще бъдат обект и предмет на 

изследване. Предложението на участника показва слабо 

познаване на управлението и изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност” и по-конкретно на дейностите по 

информация и публичност. 

1 

3.2 Добро ниво: 

Кандидатът е описал структурирано методологията, по която 

ще извършва изследванията. Изложил е обосновано 

2 
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същността, взаимовръзката и последователността на 

дейностите, които ще се извършват. Основните 

теми/индикатори, предмет на тези изследвания са описани 

добре. 

Предложението на кандидата показва добро познаване на 

управлението и изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” и 

по-конкретно на дейностите по информация и публичност. 

3.3. Отлично ниво: 

Кандидатът е описал детайлно, добре структурирано и 

обосновано методологията, по която ще извършва 

изследванията. 

Основните теми/индикатори, предмет на тези изследвания, са 

подбрани целесъобразно, аргументирано и са представени в 

детайли. 

Методологията гарантира обективност и представителност на 

резултатите. 

Предложението на кандидата показва отлично познаване на 

управлението и изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” и 

по-конкретно на дейностите по информация и публичност. 

3 

4. Извършване на изследвания за измерване на 

удовлетвореността на потребителите от интернет 

сайтовете на ОП „Конкурентоспособност” на УО и на МЗ - 

методология и обхват 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

4.1. Задоволително ниво: 

Участникът е описал общо методологията, чрез която ще 

извършва изследванията. Посочил е схематично 

темите/индикаторите, които ще бъдат обект и предмет на 

изследване. Предложението на участника показва слабо 

познаване на управлението и изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност” и по-конкретно на дейностите по 

информация и публичност. 

1 

4.2. Добро ниво: 

Кандидатът е описал структурирано методологията, по която 

ще извършва изследванията. Изложил е обосновано 

същността, взаимовръзката и последователността на 

дейностите, които ще се извършват. Основните 

теми/индикатори, предмет на тези изследвания са описани 

добре. 

Предложението на кандидата показва добро познаване на 

управлението и изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” и 

по-конкретно на дейностите по информация и публичност. 

2 

4.3. Отлично ниво: 

Кандидатът е описал детайлно, добре структурирано и 

обосновано методологията, по която ще извършва 

изследванията. 

Основните теми/индикатори, предмет на тези изследвания, са 

подбрани целесъобразно, аргументирано и са представени в 

детайли. 

Методологията гарантира обективност и представителност на 

резултатите. 

Предложението на кандидата показва отлично познаване на 

3 
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управлението и изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” и 

по-конкретно на дейностите по информация и публичност. 

6. Идентифициране на рисковете и предпоставките, които 

могат да окажат негативно влияние върху изпълнението 

на дейността 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

6.1 Задоволително ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на дейността, както и мерките за тяхното 

управление са неясни и/или необосновани или са описани 

рискове и предпоставки, без да са предложени мерки за 

тяхното управление. 

1 

6.2 Добро ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на дейността са задоволително описани, 

но не добре обосновани. Предложени са адекватни мерки за 

управлението на риска. 

2 

6.3 Отлично ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на дейността са ясно идентифицирани и 

обосновани, разделени по обективен и субективен признак, 

включително рискове и предпоставки, които не се посочват в 

техническата спецификация, но са идентифицирани въз 

основа на опита и познанията на кандидата. Предложени са 

реалистични и адекватни мерки за управление на риска. 

3 

5. Изготвяне на доклади за мониторинг, анализ и оценка 

на резултатите от изпълнението на дейностите по 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” - 

степен на познаване, методика и обхват 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

5.1. Задоволително ниво: 

Кандидатът демонстрира слабо познаване на целите и 

дейностите на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”. 

Не е представил и обосновал в цялост взаимовръзките между 

основните подходи и принципи при анализа на изходната 

ситуация, източниците за събиране на информация и методите 

за анализ на информацията. 

Предложеният обхват на докладите е минимален с оглед 

покриването на индикаторите за изпълнение и резултат. 

1 

5.2. Добро ниво: 

Кандидатът демонстрира добро познаване на целите и 

дейностите на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”. 

Описал е в достатъчна степен основните дейности и принципи 

за изработването на докладите. Направил е анализ на 

изходната ситуация и е описал източниците за събиране на 

информация. Предложеният обхват на докладите е достатъчен 

с оглед покриването на индикаторите за изпълнение и 

резултат. 

2 

5.3. Отлично ниво: 

Кандидатът демонстрира отлично познаване на целите и 

дейностите на Комуникационния план на ОП 

3 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

 

35 Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

„Конкурентоспособност”. 

Подробно и мотивирано е описал необходимите дейности и 

основните принципи при извършването на анализа и 

изработването на докладите - направил е задълбочен анализ 

на изходната ситуация, описал е източниците за събиране на 

информация и ясно и структурирано е обосновал методите за 

анализ. 

Предложеният обхват на докладите е изчерпателен и е 

подбран целесъобразно с оглед покриването в цялост на 

индикаторите за изпълнение и резултат. 

 

 

Оценката по показателя Ценово предложение (Ц) ще се изчислява на база 
предложената от участниците обща цена в лева без ДДС  по следната формула: 

 
                                      Ц min    
                   ОЦ     =   --------------- х 30 ,  където: 

              Ц n  
 

„Ц min” - най-ниската от всички предложени цени за изпълнение на 
поръчката; 

 „Цn”- предложената от участникацена;  

„30” – коефициент на тежест на показателя; 
„ОЦ” – точките, които получава участникът по оценявания показател. 

 
Ценово предложение (Ц) e с максимално възможна оценка 30 точки. 
 

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила 
най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможните 100 точки, 

изчислена като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели по 
формулата: 

 

КО = Т + Ц    

 

II. По Обособена позиция № 2:  

„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на 

контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и 
електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма „Развитие 
на Конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013“: 

Методика за оценка: 
 

Оценката по показателя Техническо предложение се изчислява по следната 
формула:  

 

ОТ = (Тn/Тmax)х70 
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където:  

Тmax - е най-високата оценка на техническо предложение за изпълнение на 
поръчката от всички предложения;  

Тn – оценката на техническото предложение на съответния участник; 
„70” – коефициент на тежест на показателя; 
„ОТ” – точките, които получава участникът по оценявания показател. 

 
Техническото предложение (Т) е с максимално възможна оценка от  70 точки. 

 
Този показател се подразделя на следните, посочени по-долу в таблицата, 

подпоказатели.  
 

Оценка на техническото предложение по Обособена позиция № 2 
 

 

Извършване на медиен мониторинг и 
изработване и предоставяне на 

контентанализ 

 

Максимални 

точки             

18  

 

 

1. 
 

Извършване на медиен мониторинг 
 

Максимални 

точки 9 

1.1 

Представяне от кандидата на начина и 

организацията на работа за изпълнение на 

дейността 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

1.1.1 

 

 

 

Задоволително ниво: 

Кандидатът е представил начин за изготвяне на медиен 

мониторинг, който не е добре структуриран и е 

представен схематично. Предложен е подход в 

организирането на работата, който гарантира 

изработката и доставката на услугата. 

1 

 

 

 

1.1.2 

 

 

Добро ниво: 

Кандидатът е представил начин за изготвяне на медиен 

мониторинг, който е добре структуриран. Предложен е 

подход в организирането на работата, който гарантира 

качествена изработка и доставка на услугата. 

2 

 

 

1.1.3 

 

 

 

Отлично ниво: 

Кандидатът е представил начин за изготвяне на медиен 

мониторинг, който е детайлен и добре структуриран. 

Предложен е подход в организирането на работата, 

който гарантира високо качество и бърза и навременна 

изработка и доставка на услугата. 

3 

 

 

 

1.2. 

 

Формат, съдържание, дизайн и обхват на медия 

мониторинг (брой, вид и актуалност на 

мониторираните медии) 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

1.2.1 

 

Задоволително ниво: 

Предложеният формат и съдържание на медийния 

клипинг покриват медиите, посочени в примерния 

списък в Техническата спецификация. 

 

1 
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1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро ниво: 

Предложеният формат и съдържание на медийния 

клипинг съответстват на разписаното в Техническата 

спецификация. 

Предложен е визуален формат (дизайн), който 

представя необходимата информация в подходящ за 

ползване вид. 

Обхватът на клипинга (брой, вид и актуалност на 

мониторираните медии) включва повече медии от 

изброените от Възложителя в препоръчителния списък 

в Техническата спецификация, като причината за 

избора на тези, които попадат в предложения от 

участника списък, е аргументиран. Предложен за 

мониториране е достатъчен брой електронни и печатни 

медии. 

 

 

 

 

2 

 

1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично ниво: 

Предложени са форма и съдържание на медийния 

клипинг, надграждащи зададения минимум в 

Техническата спецификация, като допълнителните 

компоненти са добавени аргументирано. 

Предложен е визуален формат (дизайн), който 

представя информацията много добре структурирана, 

пълноценно и в удобен за ползване вид. 

Разширен е обхватът на клипинга  като брой, вид и 

актуалност на мониторираните медии с оглед целта на 

настоящата обществена поръчка. Обхванати са много 

повече медии в сравнение с изброените от Възложителя 

в препоръчителния списък в Техническата 

спецификация, като причината за избора на тези, които 

попадат в предложения от участника списък е 

аргументиран. 

 

 

 

 

 

3 

 

1.3. 

 

 

Оценка и анализ на рисковете и предпоставките, 

които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на дейността  

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

 

1.3.1 

 

 

 

Задоволително ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на дейността, както и 

мерките за тяхното управление са неясни и/или 

необосновани, или са описани рискове и предпоставки, 

без да са предложени мерки за тяхното управление. 

1 

 

 

 

1.3.2 

 

 

Добро ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на дейността са 

задоволително описани, но не добре обосновани. 

Предложени са адекватни мерки за управлението на 

риска. 

2 
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1.3.3 

 

 

 

 

 

Отлично ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на дейността са ясно 

идентифицирани и обосновани, разделени по обективен 

и субективен признак, включително рискове и 

предпоставки, които не се посочват в техническата 

спецификация, но са идентифицирани въз основа на 

опита и познанията на участника. Предложени са 

реалистични и адекватни мерки за управление на 

риска. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2. 
 

Изработка на контент анализ на  

публикациите и излъчванията в електронните 
и печатни медии  

Максимални 

точки 9  

2.1. 

 

Начин за изпълнение на услугата и организация 

на работата  

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

2.1.1 

 

 

 

 

Задоволително ниво: 

Участникът е посочил начина, по който ще извършва 

услугата, но схематично, като не е представил добре и 

аргументирано същността, взаимовръзката и 

последователността на дейностите, които ще извършва 

с оглед изработката на контент анализа. Предложен е 

подход в организирането на работата, който гарантира 

изработката на услугата. 

 

 

1 

 

2.1.2. 

 

 

 

 

Добро ниво: 

Участникът е описал структурирано начина, по който 

ще извършва услугата, като е представил добре 

същността, взаимовръзката и последователността на 

дейностите, които ще извършва, с оглед изработката на 

контент анализа. Предложен е подход в организирането 

на работата, който гарантира качествена изработка на 

услугата. 

 

 

2 

2.1.3 

 

 

 

 

 

Отлично ниво: 

Участникът е представил детайлно, структурирано и 

ясно начина, по който ще извършва услугата, като е 

обосновал същността, взаимовръзката и 

последователността на дейностите, които ще извършва 

при изработката на контент анализа. Предложеният 

подход в организирането на работата изцяло и напълно 

гарантира високо качество, бързина и навременна 

изработка и доставка на услугата. 

 

 

 

3 

2.2 

 

 

Форма, съдържание и дизайн на контент анализа  

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

2.2.1 

 

 

Задоволително ниво: 

Предложената форма и съдържание на контент анализа 

отговарят на изискванията на Възложителя, разписани 

в Техническата  спецификация и съответстват на 

целите на поръчката.  

1 
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2.2.2 

 

 

 

 

 

Добро ниво: 

Предложената форма и съдържание на контент анализа 

отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата  спецификация, като участникът е 

представил добра и аргументирана (методическа) 

обосновка. 

Предложената форма и съдържание гарантират 

сравнимост на данните, включени в контент анализите. 

Изготвен е визуален формат (дизайн), който представя 

необходимата информация в подходящ за ползване вид. 

2 

 

 

 

 

 

2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично ниво: 

Предложени са форма и съдържание на контент 

анализа, надграждащи обосновано разписаното в 

Техническата  спецификация, като допълнителните 

компоненти са добавени аргументирано. 

Предложените форма и съдържание гарантират 

сравнимост на данните, включени в контент анализите, 

като в допълнение участникът е посочил 

характеристики, които са сравними при всеки тип 

медия. 

Предложен е визуален формат (дизайн), който 

представя информацията пълноценно, добре 

структурирана и в удобен за бързо ползване вид.   

3 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

Оценка и анализ на рисковете и предпоставките, 

които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на дейността - изготвяне и 

предоставяне на контент анализ на публикациите 

и излъчванията в електронните и печатни медии 

Най-висока 

оценка: 

3 точки 

 

2.3.1 

 

 

 

Задоволително ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на дейността, както и 

мерките за тяхното управление са неясни и/или 

необосновани или са описани рискове и предпоставки, 

без да са предложени мерки за тяхното управление. 

1 

 

 

 

2.3.2 

 

 

Добро ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на дейността са 

задоволително описани, но не добре обосновани. 

Предложени са адекватни мерки за управлението на 

риска. 

2 

 

 

2.3.3 

 

 

 

 

 

Отлично ниво: 

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на дейността са ясно 

идентифицирани и обосновани, разделени по обективен 

и субективен признак, включително рискове и 

предпоставки, които не се посочват в техническата 

спецификация, но са идентифицирани въз основа на 

опита и познанията на участника. Предложени са 

реалистични и адекватни мерки за управление на 

риска. 

3 
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Оценката по показателя Ценово предложение (Ц) ще се изчислява на база 
предложената от участниците обща цена в лева без ДДС  по следната формула: 

 
                                   Ц min    
                   ОЦ     =   -------- х 30 ,  където: 

           Ц n  
„Цmin” - най-ниската от всички предложени цени за изпълнение на поръчката;  

 „Цn”- предложената от участника цена;  
„30” – коефициент на тежест на показателя; 
„ОЦ” – точките, които получава участникът по оценявания показател. 

 
Ценовото предложение (Ц) e с максимално възможна оценка 30 точки. 

 

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила 
най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможните 100 точки, 

изчислена като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели по 
формулата: 

КО = Т + Ц   

 

 

VІІI. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 
1. В срок до 5 работни дни след приключване работата на комисията и 

предаване на протоколите от заседанията, Възложителят с мотивирано решение 
обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В 

решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти, и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят в срок до 3 дни, считано от датата на издаване на решението, 

го изпраща на участниците. 
При писмено искане от участник, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от 

получаването му да осигури достъп до протокола на комисията за разглеждане, 
оценяване и класиране на офертите или копие от него. Възложителят може да 

откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато 
предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава 
или нарушава конкуренцията. 

Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът 
и съхраняването на информацията в хода на процедурата се извършват по начин, 

който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите. 
 
2. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената 

поръчка при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за 
възлагане на обществените поръчки, както следва:  



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

 

41 Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

2.1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма 

допуснат нито един кандидат или участник; 
2.2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на предварително 

обявените условия от възложителя; 
2.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

2.4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
2.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се 
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 
възложителят не е могъл да предвиди; 

2.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата; 
2.7. участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора за 

изпълнение на обществената поръчка не представи на Възложителя всички 

изискуеми от закона документи. 
 

 
 

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
1. Офертите на участниците се считат за валидни в срок до 90 

/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за представянето 
им. 

2. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, 
избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора  представи:  

2.1. документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, 

т. 2 ЗОП;  
2.2. изискуемите документи по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;  

2.3. определената гаранция за изпълнение на договора. 
 
При отказ на участника, избран за изпълнител, да сключи договор, 

Възложителят може да предложи подписването му на втория класиран участник. 
 

3. Не се сключва договор с участник, определен за изпълнител, който 
при подписването на договора: 

а) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП 

(документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия). Това 
условие не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

б) не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
в) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не 

изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката 

съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от 
възложителя при откриване на процедурата. 
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Х. ДОГОВОР 

 
Към настоящата документация са приложени проекти на договори по 

съответните обособени позиции, чиито клаузи участниците приемат безусловно, за 

което прилагат декларация за съгласие - свободен текст. 
Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, 

представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не 
подлежат на предоговаряне. 

Офертата - Приложение  № 1, Техническото предложение на участника - 

Приложение  № 2 и Ценовото предложение - Приложение № 3, ще бъдат 
неразделна част от договора. 
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ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
С ПРЕДМЕТ: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и  
оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” 

 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

"Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на 
изследователски доклади"  

 

 
 

Днес, .............................................2012 г., в гр. София, на основание 
чл. 41, ал 1 от ЗОП, вр. чл. 74, ал 1, вр. 14, ал.1 от ЗОП между:  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА – 
чрез дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството на 

бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и 
прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, с адрес: гр. 
София, 1052, ул. „Славянска” № 8, ЕИК 130169256, идентификационен номер по 
ДДС BG130169256, представлявано от Трайчо Димитров Трайков – министър на 

икономиката, енергетиката и туризма, и Елена Георгиева Карапаунова - началник 
на отдел „Финансов”, главен счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от 

една страна,  
и 

…………………………………………………….................................... със седалище и адрес на  

управление……………………………………………………………………търговска регистрация 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

данъчна регистрация…………………………….………………………………………………………………………… 
ЕИК………………………..…………………………………………………………………………………………………………, 
банкова сметка…………………………………………………………………………..код…………...………….при 

Банка………………………………………………………………………………………………………………………………… 
представлявано от……………….……………………………………………………….….…., определен за 

изпълнител с Решение № ………………../ ……………….2012 г. на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма, след проведена открита процедура за 
възлагане на обществената поръчка, обявена ОВ................, ДВ........................, 

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 
 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да проведе социологически  проучвания и изготви 
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изследователски доклади, свързани с изпълнението, мониторинга и оценката на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съгласно 

клаузите на настоящия договор, техническото и ценово предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и 
документацията за участие, представляващи неразделна част от договора. 

(2) Услугите по ал. 1 включват следните дейности: 
А. Провеждане на социологическо проучване относно степента на 

информираност и информационните нужди на всички целеви групи на ОП 
„Конкурентоспособност“, непосредствено след сключване на договора с избрания 
изпълнител; 

Б. Провеждане на социологическо проучване относно степента на 
информираност и информационните нужди на целева група – Потенциални 

бенефициенти - през 2013 г.; 
В. Провеждане на социологическо проучване относно степента на 

информираност и информационните нужди на всички целеви групи на ОП 

„Конкурентоспособност“ - през 2014 г.; 
Г. Провеждане на проучвания за измерване на удовлетвореността на 

участниците и качеството на организираните публични събития; 
Д. Провеждане на проучване за регистриране степента на удовлетвореност 

на потребителите от интернет страниците на УО и на МЗ на ОП 
„Конкурентосопосбност“ (двата сайта се обхващат от едно проучване); 

Е. Изготвяне на обобщен доклад за оценка на изпълнението на 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” и на дейностите за 
информиране и публичност за периода 27.09.2007 г. - 31.12.2010 г. (средносрочна 

оценка); 
Ж. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на Комуникационния 

план на ОП „Конкурентоспособност” за 2011 г.; 

З. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на Комуникационния 
план на ОП „Конкурентоспособност” за 2012 г.; 

И. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на Комуникационния 
план на ОП „Конкурентоспособност” за 2013 г.  

Й. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на Комуникационния 

план на ОП „Конкурентоспособност” за 2014 г. (за периода 01.01.2014 г. - 
31.10.2014 г.)   

К. Изготвяне на обобщен доклад за оценка на изпълнението на 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” и на дейностите за 
информиране и публичност за периода 27.09.2007 – 31.10.2014 г. 

(3) За краткост предметът на настоящия договор по ал. 1 ще се нарича 
„услугите”. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите по ал. 2, б. „Г“ и „Д“ след 
получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на конкретната 
услуга. 
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ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

цена в размер на ……………... лв. без ДДС (……………………………………………………………… 
лева), съгласно ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответните услуги по чл. 

1, ал. 2 след приемане на изпълнението от упълномощените лица въз основа на 
представена оригинална данъчна фактура, оформена съгласно чл. 7, ал. 1 от 

Закона за счетоводството, междинен/финален отчет и двустранно подписан 
приемо-предавателен протокол.  

(3) След приключване изпълнението на съответните услуги, предмет на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя междинен отчет, който представя за 
одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при всяко искане за междинно плащане. В срок до 

31 октомври 2014 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финален отчет, въз основа на който се извършва окончателното 
плащане. 

(4) Плащането се извършва в срок до 30 дни от приемане на изпълнението 
на услугата и представяне на документите по ал. 2, в български лева с платежно 

нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
…………………………........... 

…………………………........... 
 
(5) В разходооправдателните документи, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: 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 оперативната програма. 

(6) Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, включително за 
заплащане на възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за 

осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане и 
всякакви други, независимо дали са подобни на описаните по-горе, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата цена. 

(7) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за 
срока на настоящия договор. 

 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, предмет на 
настоящия договор, качествено и в съответствие с техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото си предложение. 
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да координира осъществяването на 

всички дейности с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 40 /четиридесет/ работни дни от 

сключването на договора да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинен отчет за 
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изпълнението на услугата по чл. 1, ал. 2, б. „А“, към който прилага подробен 

изследователски доклад за резултатите от проведеното социологическо проучване 
и извършените въз основа на тях анализи и оценка. 

Чл. 6. (1) След сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
представи в срок до 10 работни дни детайлна работна програма и времеви график 
за изпълнението на услугите, с изключение на тези по чл. 1, ал. 2,  б. „А“.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне изпълнението на конкретна 
услуга по чл. 1, ал. 2, б. „Г“ и „Д“  в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на 

заявка  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на конкретната услуга. 
(3) Изпълнението на услугите се извършва в съответствие с времевия 

график по ал. 1, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да изисква промени в датите за изпълнение на определените дейности или 
събития. 

Чл. 7. (1) В хода на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинни отчети и финален  отчет.  

(2) С отчетите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

разработените доклади, анализи, оценки и други документи, удостоверяващи 
извършването на съответните дейности и постигнатите резултати (в два 

екземпляра, на хартиен и на електронен носител, записани на диск).  
(3) Междинните отчети включват информация за отчетния период, за всички 

реализирани дейности съгласно предмета на поръчката и постигнатите резултати.  
(4) Финалният отчет съдържа аналогична на ал. 3 информация, като 

обхваща всички извършени дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода след 

последния одобрен междинен отчет.  
(5) Междинните отчети/финалният отчет подлежат на одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 дни от получаването им. Когато отчетът е върнат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преработване,  допълване или отстраняване на констатирани 
грешки, непълноти или неточности, срокът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение   

спира да тече от датата, на която отчетът е върнат, и се подновява от датата, 
следваща деня, в който коригираният отчет е представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) Приемо-предавателният протокол се подписва от упълномощено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице при точно изпълнение или след отстраняване на 
констатираните грешки, непълноти или неточности и удостоверява одобрението от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответствието на извършените дейности, описани в 
междинния/финалния отчет, с изискванията на техническата спецификация.  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на поръчката се задължава да изготвя и изнася 
презентации и/или доклади за извършените дейности по договора в рамките на 
публични събития по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да 
получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

условия. 
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимото съдействие за изпълнение на услугата, включително и предоставяне 

на нужната информация и документи за изпълнение на договора. 
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането 

на изпълнената услуга. 
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Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на договора 

при необходимост от персонални промени в ключовите експерти за изпълнение на 
поръчката, да извършва промените след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

оглед осигуряване на изискуемата квалификация и опит на членовете на екипа. 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, без изричното съгласие, на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не предоставя документи и информация на физически и 

юридически лица относно изпълнението на поръчката. 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, станала 

му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя 
изгода или за изгода на трети лица. 

Чл. 15. При изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
фонд за регионално развитие, като предприетите за тази цел мерки за 
информиране и публичност трябва да са в съответствие с изискванията на чл. 8  от 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и приложение I към чл. 9 от Регламент 
(ЕО) № 1828/2006 на Комисията.  

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предоставя възможност на 
Договарящия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика 2007-2013”, на националните одитиращи органи, Сертифициращия 
орган, Дирекция „Вътрешен одит” на МИЕТ, Сметната палата, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна 

палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външни 

одитори да извършват проверки на документите, свързани с възлагането и 
изпълнението на обществената поръчка.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 
(3) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането 

на обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е 
изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния 

живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси 
или други общи интереси, които това лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно 

финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, 
изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 
мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като 
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или 

националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

 

48 Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

услугата в срок, без отклонение от договореното между страните и без 
недостатъци. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки момент 

от  изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи 

корекции и допълнения в изготвените доклади по чл. 5 и 6 от договора, като 
определя срок за това.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

уговорената цена, съгласно чл. 2 от настоящия договор. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението на услугата от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да 

е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер 

на търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава. 
 

V. РАЗМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация 
за изпълнението на договора в 3 (три) дневен срок след писмено искане от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отговора следва да бъде пълен, ясен и точен. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, която 
му е нужна за извършване на услугата, като се изготвя и подписва приемо-

предавателен протокол за всеки конкретен случай на предаване и връщане на 
документи. След приключване на работата си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне 
абсолютно всички документи, които са му били предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
VІ. СРОК И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Чл. 20. (1) Срокът за извършване на услугата е до 31.12.2014 г. 
(2) Изпълнението на услугата се извършва в съответствие с времевия 

график по чл. 6 от договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква 
промени в датите за изпълнение на определените дейности или събития.  

Чл. 21. (1) Приемането на изпълнението на услугите по чл. 1, ал. 2 се 
извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
Проверката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обхваща описаните в отчета дейности и 

приложения доказателствен материал.  
 (2) Отчетът за извършените дейности се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с 
придружително писмо, адресирано до упълномощения представител на 
Бенефициента. 

(3) Когато отчетът е върнат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преработване, допълване 
или отстраняване на грешки, непълноти и несъответствия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да се съобрази изцяло с препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи 
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коригиран отчет в срок до 10 работни дни, считано от датата на получаване на 

констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява отчета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписването 

на приемо-предавателния протокол към него. Подписаният приемо-предавателен 
протокол е основание за издаване на фактура.  

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 22. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изпълнението му; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 
страните не носи отговорност. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

4.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече 

от 10 (десет) работни дни; 
4.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

констатирани недостатъци; 
4.3. не изпълни точно  някое от задълженията си по договора; 

4.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си; 

4.5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура 

за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.  
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по изпълнение на договора. 
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 платеното до прекратяването на договора 

подлежи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от прилагането на чл. 
25, ал. 3 и 4. 

23. (1) В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна 

невъзможност за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата страна в 
тридневен срок от възникването на това обстоятелство.  

(2) При възникнали форсмажорни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно със 7- 

дневно писмено предизвестие по реда и при условията на чл. 87 от Закона за 
задълженията и договорите. 

 
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 
настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 
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……………………….. (…………………………………..) лева, представляващи 3 % от стойността на 

поръчката, която може да бъде: 
а) парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на подписване 

на договора за възлагане на обществената поръчка по банкова сметка на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в БНБ – ЦУ, IBAN BG17 
BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD. Внасянето на гаранцията се 

удостоверява с платежно нареждане № .......................................  
или 

б) безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза  на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за добро изпълнение на договора. Банковата гаранция се 
представя в оригинал, със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за изпълнение на договора. Оригиналът на гаранцията 
трябва да е предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на 

договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция трябва да 
съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено 
искане от бенефициента - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че услугите - предмет 

на договора не са изпълнени съгласно клаузите  на този  договор. Банковите 
разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното й усвояване - за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 10 (десет) 
работни дни след приключване изпълнението на договора, след одобряване на 
финалния отчет по чл. 7, без да начислява лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, 
както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора 
с повече от 10 (десет) работни дни. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да 
го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

 
ІХ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 26. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част 
от нея, или изискванията към нея съгласно договора, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от цената по договора за всеки 
просрочен ден, но не повече от 20% от цената на договора. 

(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при 

разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е 
била предоставена от него, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 

% от цената по договора. 
 

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
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Чл. 27. Всички допълнително възникнали след подписването на договора 

въпроси ще се решават от двете страни по взаимно съгласие с двустранни писмени 
споразумения, които представляват неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 28. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, 
съгласно действащото в Република България законодателство. 

 
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
Чл. 29. Всички съобщенията по този договор, направени от едната или от 

другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат 

за връчени в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на 
някоя от страните и ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за 

промяната. 
 Чл. 30. За целите на настоящия договор страните определят следните лица 

за контакти: 

Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
............................................................., дирекция „Европейски фондове  

за конкурентоспособност“, 
а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 …………………….......................................... 
 
Адрес за контакти: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
гр. София 1052, ул.”Славянска“ № 8 

Факс: 987 21 90 
 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

............................... 

............................... 

 
Чл. 31. (Само когато ИЗПЪЛНИТЕЛ е гражданско дружество или друго 

неперсонифицирано правно образувание) Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, в документа за създаване на 
обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в 

обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка 
и за периода на изпълнение на договора. За целите на договора представляващ 
неперсонифицирания субект и всички съдружници в него пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще 

бъде лицето: ........................................................................... 
ЕГН/ЛНЧ.........................................., л.к. №...................................... изд. на 

............................... от ........................................................  
Чл. 32. За всички неуредени въпроси по този договор се прилага 

българското законодателство. 

 
Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Офертата  за участие – Приложение № 1 към настоящия договор; 
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2. Ценово предложение  – Приложение № 2 към настоящия договор; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 
към настоящия договор; 

4. Техническа спецификация за съответната обособена позиция – 
Приложение № 4 към настоящия договор; 

5. Гаранция за изпълнение – Приложение № 5; 

6. Декларация в свободен текст, с която изпълнителят заявява, че в периода 
на изпълнение на договора няма да кандидатства за други дейности по 

Комуникационния план на Оперативна програма „Конкурентоспособност” - 
Приложение № 6. 

  

 
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – по един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, състоящи се от .............. страници 
и .............. приложения – по един за всяка от страните. 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 

……………………………… 
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
Министър на икономиката,  

енергетиката и туризма    
  

 
 
 

 
................................. 

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 
Началник на отдел „Финансов”, 
Главен счетоводител на МИЕТ 
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ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
С ПРЕДМЕТ: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и  
оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономикА” 2007 – 2013” 

 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

"Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на 
контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни 

медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“ 
 

 
Днес, .............................................2012 г., в гр. София, на основание чл. 

41, ал 1 от ЗОП, вр. чл. 74, ал 1, вр. 14, ал.1 от ЗОП между:  

  
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА – чрез 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството на 
бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, с адрес: гр. 
София, 1052, ул. „Славянска” № 8, ЕИК: 130169256, идентификационен номер по 

ДДС: BG130169256, представлявано от Трайчо Димитров Трайков – министър на 
икономиката, енергетиката и туризма, и Елена Георгиева Карапаунова - началник 

на отдел „Финансов”, главен счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от 
една страна,  

и 

…………………………………………………….................................... със седалище и адрес на  
управление……………………………………………………………………търговска регистрация 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
данъчна регистрация…………………………….………………………………………………………………………… 
ЕИК………………………..…………………………………………………………………………………………………………, 

банкова сметка…………………………………………………………………………..код…………...………….при 
Банка………………………………………………………………………………………………………………………………… 

представлявано от……………….……………………………………………………….….…., определен за 
изпълнител с Решение № ………………../ ……………….2012 г. на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма, след проведена открита процедура за 

възлагане на обществената поръчка, обявена ОВ................, ДВ........................, 
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

  
 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва медиен мониторинг, да изработва и предоставя 
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контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии 

по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013, съгласно клаузите на настоящия договор, 

техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата 
спецификация и документацията за участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи 
неразделна част от договора. 

 (2) Услугите по ал. 1 включват следните дейности: 
А. Изработване и предоставяне на всекидневен пресклипинг на 

публикациите и излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от обхвата 
на ОП „Конкурентоспособност”.  

Дневният медиен клипинг трябва да бъде публикуван на интернет 

страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентоспособност” най-късно до 9.00 ч. 
сутринта на следващия работен ден. Съботно-неделният мониторинг трябва да 

бъде публикуван на интернет страниците на УО и на МЗ на ОП 
„Конкурентоспособност” най-късно до 9.00 ч. в понеделник след двата почивни 
дни. В дните, обявени за официални празници, клипингът трябва да бъде качен на 

интернет страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентоспособност” най-късно до 
9.00 ч. на първия работен ден. 

Б. Изработване в изискуемия формат и предаване на архив на пресклипинг 
на публикациите и излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от 

обхвата на ОП „Конкурентоспособност”, който обхваща периода от 27.09.2007 г. до 
датата на влизане в сила на договора;  

В. Изработване и предоставяне на целеви медиен клипинг по искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по конкретен повод по всички теми от обхвата на ОП 
„Конкурентоспособност” за събития, организирани от УО и МЗ на ОП 

„Конкурентоспособност”, като за целия период на договора се предвидят минимум 
10 целеви клипинга.  

Г. Изработване и предоставяне на месечен контент анализ (в MS Word 

формат) под формата на аналитичен доклад и графични приложения, обхващащ 
периода от датата на влизане в сила на договора до 31 октомври 2014 г., 

придружен с изводи и препоръки;  
Д. Изработване и предоставяне на месечни контент анализи под формата на 

аналитични доклади и графични приложения), обхващащи периода от датата на 

одобрение на ОП „Конкурентоспособност” - 27.09.2007 г. до датата на влизане в 
сила на договора.  

(3) За краткост предметът на настоящия договор по ал. 1 ще се нарича 
„услугите”. 
 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 2. (1) Срокът за извършване на услугите, предмет на договора, е до 31 
октомври 2014 г.  

(2) Услугата по чл. 1, ал. 2, б. „А“ се извършва от датата на влизане в сила 

на договора до 31 октомври  2014 г. 
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(3) Архивът на пресклипинга по чл. 1, ал. 2, б. „Б“ трябва да бъде 

предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до шест месеца от влизане в сила на 
настоящия договор. 

(4) Конкретните срокове за изпълнение на услугата по чл. 1, ал. 2, б. „В“ се 
посочвет в искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Месечните контент анализи по чл. 1, ал. 2, б. „Г“ се изработват и 

предоставят в срок от 3 работни дни от последния ден на месеца, който подлежи 
на анализ. 

(6) Месечните контент анализи по чл. 1, ал. 2, б. „Д“ за миналите периоди се 
предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от шест месеца от датата на влизане в сила 
на настоящия договор.  

 
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

цена в размер на ……………... лв. без ДДС (……………………………………………………………… 

лева), съгласно ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответните услуги по чл. 

1, ал. 2 след приемане на изпълнението от упълномощените лица въз основа на 
представена оригинална данъчна фактура, оформена съгласно чл. 7, ал. 1 от 

Закона за счетоводството, отчет и двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол.  

(3) След приключване изпълнението на съответните услуги, предмет на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя междинен отчет, който представя за 
одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при всяко искане за междинно плащане. В срок до 

31 октомври 2014 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финален доклад, въз основа на който се извършва окончателното 
плащане. 

(4) Плащането се извършва в срок до 30 дни от приемане на изпълнението и 
представяне на документите по ал. 2, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща  услугите по 

чл. 1, ал. 2, б. „А” и „Г” – на тримесечен период. 
(5) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

…………………………........... 
…………………………........... 

 
(6) В разходооправдателните документи, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: 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 оперативната програма. 

(7) Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, включително за 

заплащане на възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за 
осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане и 
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всякакви други, независимо дали са подобни на описаните по-горе, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата цена. 
(8) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за 

срока на настоящия договор. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, предмет на 

настоящия договор, качествено и в съответствие с техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не предоставя информация, уронваща репутацията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да координира осъществяването на 
всички дейности с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 6. В хода на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, анализи и други документи по чл. 

1, ал. 2, на хартиен и електронен носител. 
Чл. 7. В края на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финален доклад, обобщаващ всички 
извършени дейности, предмет на договора, на български и английски език, на 

хартиен и електронен носител.    
Чл. 8. (1) В хода на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинни отчети.  

(2) С отчетите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
разработените доклади, анализи и други документи, удостоверяващи 

извършването на съответните дейности.  
(3) Междинните отчетите включват информация за отчетния период, за 

всички реализирани дейности съгласно предмета на поръчката.  

(4) Междинните отчети и финалният доклад по чл. 7 подлежат на одобрение 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 дни от получаването им. Когато отчетът е върнат 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преработване,  допълване или отстраняване на 
констатирани грешки, непълноти или неточности, срокът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
одобрение   спира да тече от датата, на която отчетът е върнат, и се подновява от 

датата, следваща деня, в който коригираният отчет е представен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) Приемо-предавателният протокол се подписва от упълномощено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице при точно изпълнение или след отстраняване на 
констатираните грешки, непълноти или неточности и удостоверява одобрението от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответствието на извършените дейности, описани в 
междинния отчет/финалния доклад по чл. 7, с изискванията на техническата 

спецификация.  
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да 

получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

условия. 
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Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимото съдействие за изпълнение на услугата, включително и предоставяне 
на нужната информация и документи за изпълнение на договора. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането 
на изпълнената услуга. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на договора 

при необходимост от персонални промени в ключовите експерти за изпълнение на 
поръчката, да извършва промените след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

оглед осигуряване на изискуемата квалификация и опит на членовете на екипа. 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица 

относно изпълнението на поръчката. 
Чл. 14. При изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 

фонд за регионално развитие, като предприетите за тази цел мерки за 
информиране и публичност трябва да са в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и приложение I към чл. 9 от Регламент 
(ЕО) № 1828/2006 на Комисията. 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предоставя възможност на 
Договарящия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013”, на националните одитиращи органи, Сертифициращия 

орган, Дирекция „Вътрешен одит” на МИЕТ, Сметната палата, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна 

палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външни 
одитори да извършват проверки на документите, свързани с възлагането и 

изпълнението на обществената поръчка.  
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 
предизвика подобен конфликт. 

(3) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 
осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането 

на обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е 
изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния 
живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси 

или други общи интереси, които това лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно 

финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, 
изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като 
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или 
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националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

услугата в срок, без отклонение от договореното между страните и без 
недостатъци. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий 
на изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи 

корекции и допълнения в изготвените доклади по чл. 6 и 7 от договора, като 
определя срок за това.    

  Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
уговорената цена, съгласно чл. 3 от настоящия договор. 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението на услугата от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор. 
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да 

е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер 
на търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава. 

  
VI. РАЗМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ 

  

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация 
за изпълнението на договора в 3 (три) дневен срок след писмено искане от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отговорът следва да бъде пълен, ясен и точен. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, която 

му е нужна за извършване на услугата, като се изготвя и подписва приемо-

предавателен протокол за всеки конкретен случай на предаване и връщане на 
документи. След приключване на работата си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне 

всички документи, които са му били предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Чл. 19. (1) Приемането на услугите по чл. 1, ал. 2 се извършва след като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави междинен отчет за извършените дейности, 
придружен от доказателствен материал (в зависимост от изпълнените дейности): 

1. архив на ежедневния медиен мониторинг; 

2. архив на месечния контент анализ; 
3. архив на прес клипинг, обхващащ периода от 27.09.2007 г. до датата на 

влизане в сила на договора; 
4. архив на месечни контент анализи под формата на аналитични доклади за 

периода 27.09.2007 г. до датата на влизане в сила на договора; 

5. архив на целевия клипинг. 
(2) Приемането на изпълнението на услугите по чл. 1, ал. 2 се извършва от 

определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. Проверката 
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от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обхваща описаните в отчета дейности и 

приложения доказателствен материал. 
(3) Отчетът за извършените дейности се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

деловодството на МИЕТ с придружително писмо, адресирано до упълномощения 
представител на Бенефициента. 

(4) Когато отчетът е върнат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преработване, допълване 

или отстраняване на грешки, непълноти и несъответствия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да се съобрази изцяло с препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи 

коригиран отчет в срок до 10 работни дни, считано от датата на получаване на 
констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява отчета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписването 

на приемо-предавателния протокол към него. Подписаният приемо-предавателен 
протокол е основание за издаване на фактура.  

(6) Относно финалния доклад съответно приложение намират разпоредбите 
на ал. 2 – 5. 

  

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 20. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изпълнението му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност; 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

4.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече 
от 10 (десет) работни дни; 

4.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

констатирани недостатъци; 
4.3. не изпълни точно  някое от задълженията си по договора; 

4.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си; 

4.5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура 

за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;  
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по изпълнение на договора. 
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 платеното до прекратяването на договора 

подлежи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от прилагането на чл. 
23, ал. 3 и 4. 

21. (1) В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна 

невъзможност за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата страна в 
тридневен срок от възникването на това обстоятелство.  
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(2) При възникнали форсмажорни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно със 7- 
дневно писмено предизвестие по реда и при условията на чл. 87 от Закона за 
задълженията и договорите. 

 
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 

……………………….. (…………………………………..) лева, представляващи 3 % от стойността на 
поръчката, която може да бъде: 

а) парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на подписване 
на договора за възлагане на обществената поръчка по банкова сметка на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в БНБ – ЦУ, IBAN BG17 

BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD. Внасянето на гаранцията се 
удостоверява с платежно нареждане № ........................................      

или 
б) безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза  на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за добро изпълнение на договора. Банковата гаранция се 
представя в оригинал, със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, 
считано от крайния срок за изпълнение на договора. Оригиналът на гаранцията 

трябва да е предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на 
договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция трябва да 

съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено 
искане от бенефициента - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че услугите - предмет 
на договора не са изпълнени съгласно клаузите  на този  договор. Банковите 

разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното й усвояване - за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 10 (десет) 

работни дни след приключване изпълнението на договора, след одобряване на 

финалния доклад по чл. 7, без да начислява лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, 
както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора 

с повече от 10 (десет) работни дни. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да 

го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 
  

ІХ. НЕУСТОЙКИ 

 
Чл. 24. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част 

от нея, или изискванията към нея съгласно договора, същият дължи на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от цената по договора за всеки 

просрочен ден, но не повече от 20 % от цената на договора. 
(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при 

разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е 
била предоставена от него, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 
% от цената по договора. 

 
X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 
Чл. 25. Всички допълнително възникнали след подписването на договора 

въпроси ще се решават от двете страни по взаимно съгласие с двустранни писмени 

споразумения, които представляват неразделна част от настоящия договор. 
 Чл. 26. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, 
съгласно действащото в Република България законодателство. 
 

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

 Чл. 27. Всички съобщенията по този договор, направени от едната или от 
другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат 

за връчени в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на 
някоя от страните и ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за 
промяната. 

 Чл. 28. За целите на настоящия договор страните определят следните лица 
за контакти: 

 Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 ...................................................... - дирекция „Европейски фондове  за 
конкурентоспособност“, 

 а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
  ……………………................................... 

 
 Адрес за контакти: 
 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

 гр. София 1052, ул.”Славянска“ № 8 
 Факс: 987 21 90 

 
 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 ............................... 

 ............................... 
 

 Чл. 29. (Само когато ИЗПЪЛНИТЕЛ е гражданско дружество или друго 
неперсонифицирано правно образувание) Когато участник в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице, в документа за създаване на 

обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в 
обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка 

и за периода на изпълнение на договора. За целите на договора представляващ 
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неперсонифицирания субект и всички съдружници в него пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ще бъде лицето: ........................................................................... 
ЕГН/ЛНЧ.........................................., л.к. №...................................... изд. на 

............................... от ........................................................  
  
 Чл. 30. За всички неуредени въпроси по този договор се прилага 

българското законодателство. 
 

 Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Офертата  за участие – Приложение № 1 към настоящия договор; 
2. Ценово предложение  – Приложение № 2 към настоящия договор; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 
към настоящия договор; 

4. Техническа спецификация за съответната обособена позиция – 
Приложение № 4 към настоящия договор; 

5. Гаранция за изпълнение – Приложение № 5; 

6. Декларация в свободен текст, с която изпълнителят заявява, че в периода 
на изпълнение на договора няма да кандидатства за други дейности по 

Комуникационния план на Оперативна програма „Конкурентоспособност” . 
  

 
         Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – по един 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, състоящи се от .............. страници 

и .............. приложения – по един за всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
 

 
……………………………… 
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката,  
енергетиката и туризма    

  
 
 

 
 

................................. 
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 
Началник на отдел „Финансов”, 

Главен счетоводител на МИЕТ 
 

 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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ХI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Образец на оферта 
 
 

ОФЕРТА 
 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
по обособена/и позиция/и............................................................................. 
      Изписва се съответната обособена позиция 

 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 
/наименование на фирмата/  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 
/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 
/длъжност/ 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес 

………………………………………………………………………………………… 

/код., град., община, квартал, улица, бл., ап./ 

телефон No: …………………………………… 

факс No:………………………………………… 
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e-mail :…………………………………………… 

2. Лице за контакти 

3. Длъжност: 

телефон/ факс № ........................................... 

Данни от личната карта: 

№ .................... издадена на ............................. от ............................ 

ЕГН.................................... 

4. Обслужваща банка 

5. № на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие 

6. Титуляр на сметката 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Заявяваме, че желаем да участваме при условията, обявени в 
документацията и приети от нас, в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг 

и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 

обособена/и позиция/и................................................................... 
     Изписва се съответната обособена позиция 

 

Заявяваме, че представяме предложение за участие, а 
именно:............................................................................................................ 

  
Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/няма да 

използваме подизпълнител, който ще участва за ……… % от стойността на 

обществената поръчка. Идентификация:…………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/При използване на подизпълнител/и се попълват задължително Приложения № 4 и 5/ 

 

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 

…………………………. дни /мин. 90 календарни дни/, считано от крайния срок за 
представяне на офертите. 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на 

всички изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата 
процедура. 

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово 
право. 
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1. Прилагаме списък на документите, съдържащи се в офертата. 

2. Прилагаме нашето «Техническо предложение» – Приложение № 2, 

съгласно изискванията на документацията.  

3. Прилагаме нашата «Предлагана цена» – Приложения № 3, съгласно 

изискванията на документацията. 

    

Представяме всички документи - подписани и подпечатани. 
 
 

Дата:………………………   Подпис и печат:………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническо предложение  

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА 

 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Социологически проучвания за изпълнение, 

мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013” по обособена/и позиция/и.................................................................. 

Изписва се съответната обособена позиция 

 

  
От ……………………………………………… ………………………………….. 

/име на участника/ 

 
Представляван от ………………………………………………………………, 

 

в качеството му на  ………………………………………………………………. 
/длъжност/ 

 
 Моля да развиете Вашите виждания за изпълнение на поръчката чрез 
подробно описание на начина за изпълнение и организацията на работа, 

която възнамерявате да приложите, както и формата, съдържанието и 
обхвата на дейностите съгласно „Техническата спецификация“, 

включително по показателите от Методиката за оценяване, съгласно 
раздел VII от документацията. 
 

 
  

 
 
 

 
Дата:………………………   Подпис и печат:………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3А - Ценово предложение 

По Обособена позиция № 1 
 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От ……………………………………………… ………………………………….. 
/име на участника/ 

 

Представляван от ………………………………………………………………, 
 

в качеството му на  ………………………………………………………………. 
/длъжност/ 

 

Предлагаме следната цена (без включен ДДС) за изпълнението на 
обществена поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, 

мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“, по 
проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на 

дейностите по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, по приоритетна ос 
5 „Техническа помощ” 

по Обособена позиция № 1: „Провеждане на социологически 
проучвания и изготвяне на изследователски доклади”, както следва : 

 

№ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Цена в лв. за 

1  брой 

/без ДДС/ 

 

Обща цена в 

лв.  

/без ДДС/ 

 

1.1. Провеждане на социологическо проучване относно 

степента на информираност и информационните 

нужди на всички целеви групи на ОП 

„Конкурентоспособност“ (непосредствено след 

сключване на договора с избрания изпълнител) 

  

1.2. Провеждане на социологическо проучване относно 

степента на информираност и информационните 

нужди на целева група – Потенциални 

бенефициенти (през 2013 г.) 

  

1.3. Провеждане на социологическо проучване относно 

степента на информираност и информационните 

нужди на всички целеви групи на ОП 

„Конкурентоспособност“ (през 2014 г.) 

  

2. Провеждане на проучвания за измерване на 

удовлетвореността на участниците и качеството на 

организираните публични събития -  12 бр. 

  

3. Провеждане на проучване за регистриране 

степента на удовлетвореност на потребителите от 

интернет страниците на УО и на МЗ на ОП 
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„Конкурентоспособност“ – 4 бр. (двата сайта се 

обхващат от едно проучване) 

4. Изготвяне на обобщен доклад за оценка на 

изпълнението на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност” и на дейностите за 

информиране и публичност за периода                         

27.09.2007 г.–31.12.2010 г. (средносрочна оценка) 

  

5. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на 

Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност” за 2011 г. 

  

6. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на 

Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност” за 2012 г. 

  

7. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на 

Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност ” за 2013 г. 

  

8. Изготвяне на доклад за оценка на изпълнението на 

Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност ” за 2014 г. (за периода 

01.01.2014 г. - 31.10.2014 г.) 

  

9. Изготвяне на обобщен доклад за оценка на 

изпълнението на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност” и на дейностите за 

информиране и публичност за периода                        

27.09.2007 г. – 31.10.2014 г. 

  

 ОБЩО   

 

 

- Предлаганите цени следва да са в лева. 
- В цените трябва да бъдат включени всички необходими разходи за 

изпълнение на поръчката.  
- Всички цени трябва да бъдат посочени без данък върху добавената 

стойност (ДДС).  

 
 

 

 

Дата:…………………     ……………………………………………….. 

            /подпис на лицето, представляващо участника/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Б – Ценово предложение  
    По Обособена позиция № 2 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

От ……………………………………………… ………………………………….. 
/име на участника/ 

 

Представляван/о от ………………………………………………………………, 
 

в качеството му на  ………………………………………………………………. 
/длъжност/ 

 
Предлагаме следната цена (без включен ДДС) за изпълнението на 

обществена поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, 
мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“, по проект 
BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите 
по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, по приоритетна ос 5 „Техническа 

помощ” 

по Обособена позиция № 2: „Извършване на медиен мониторинг и 

изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и 
излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013”, както следва: 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ № 2 

Цена в лева  

/без ДДС/ 

Обща цена в лева  

/без ДДС/ 

1. Изработване и предоставяне на 

всекидневен пресклипинг на 

публикациите и излъчванията в 

наблюдаваните медии по всички 

теми от обхвата на ОП 

„Конкурентоспособност” (за периода 

от датата на влизане в сила на 

договора с избрания изпълнител до 

31.10.2014 г.) 

 

 

(Цена за 

ежедневен 

медиен 

мониторинг 

(пресклипинг)  

 

2. Изработване и предоставяне на 

архив на пресклипинг на 

публикациите и излъчванията в 

наблюдаваните медии по всички 

теми от обхвата на ОП 

„Конкурентоспособност” за периода 

(Цена за 

извършване и 

предоставяне на 

1 брой архив на 

медиен 

мониторинг 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

 

70 Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

от 27.09.2007 г. до датата на 

влизане в сила на договора с 

избрания изпълнител 

(пресклипинг за 

минал период) 

3. Изработване и предоставяне на 

целеви медиен клипинг (по заявка 

на Възложителя) за събития, 

организирани от УО и МЗ на ОП 

„Конкурентоспособност” -  50 целеви 

клипинга за целия период по 

договора 

(Цена за 

изработка на 1 

брой целеви 

клипинг) 

 

4. Изработване и предоставяне на 

месечен контент анализ (аналитичен 

доклад и графични приложения) за 

периода от датата на влизане в сила 

на договора с избрания изпълнител 

до 31.10.2014 г.  

(Цена за 

изработка на 1 

брой месечен 

контент анализ 

под формата на 

аналитичен 

доклад и 

графични 

приложения) 

 

5. Изработване и предоставяне на 

месечни контент анализи 

(аналитичен доклад и графични 

приложения) за периода от датата 

на одобрение на ОП 

„Конкурентоспособност” 27.09.2007 

г. до датата на влизане в сила на 

договора с изпълнителя 

(Цена за 

изработка на 1 

брой  контент 

анализ под 

формата на 

аналитичен 

доклад и 

графични 

приложения за 

минал период) 

 

ОБЩО   

 

 

 

- Предлаганите цени следва да са в лева. 
- В цените трябва да бъдат включени всички необходими разходи за 

изпълнение на поръчката.  
- Всички цени трябва да бъдат посочени без данък върху добавената 

стойност (ДДС).  

 
 

 
 
Дата:…………………     ……………………………………………….. 
            /подпис на лицето, представляващо участника/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за отсъствие на обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

(собствено, бащино, фамилно име)  

притежаващ/а лична карта №...., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата 

на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на 

издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си на (наименование 

на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . (длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , 

вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., 

БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Социологически проучвания за 

изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност; 

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не 

се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на 

съда и не е преустановена. 

4. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма) 

парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

5. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма) 

парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, 
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свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 

правните норми на държавата, в която съм установен. 

6. Представляваното от мен юридическо лице........................................... (има/няма) 

наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 /пет/ години. 

 

 

    г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

  
по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП 
(попълва се от участник/подизпълнител) 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно 
име) притежаващ/ а лична карта №. . ., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . от (дата на издаване) МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.(място на издаване) адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . , /наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/ в 

качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /длъжност/ седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . 

. . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . г., БУЛСТАТ/ ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., участник в 

открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: 
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”   
    

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.  
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм 
упражнявал професията или дейността.  
 

 
     г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

 
                

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
  

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 
 

 
 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта 

№   , издаден на     от                         , с ЕГН
       , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) 

на                   (посочете фирмата на 
участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 

обособена/и позиция/и.................................................................. 
Изписва се съответната обособена позиция 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната 
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 

 
2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 
21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 
 

 
 
 

    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

Долуподписаният/ната……………………………………………………………………………,  
Адрес:………………………………………………………………………...……...………………………………………………

…………….....................…….….......................................……..лична карта 
№……………......................…………….., изд. от……………….…………..., на 
……………………………….…... ЕГН …………….....................…….............…………., в качеството 

ми на.......................................... на 
........................................................................................................................ 

(посочете наименованието на участника), 

като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 
обособена/и позиция/и.................................................................................. 

(Изписва се съответната обособена позиция) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
 1./ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, че през последните три години е 

извършил следните дейности: 
 
 

№ 
по 

ред 

Дата на сключване, предмет и 
срок на действие на договора 

Стойност на 
договора 

Контрагент /Купувач / 
(наименование, адрес 

 и телефон) 
 

1.    

2.    

….    

 
 2./ не е изпълнявал от 27.09.2007 г. до датата на подаване на офертата 
дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност“, които ще бъдат предмет на мониторинг и оценка в 
настоящата поръчка. 

  
 Приложение: 1. Препоръки............... 

      2. Автобиография 

   
Дата: ………….....  г.         Декларатор:……………………… 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А – Образец на автобиография 
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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 

Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   

Факс   

E-mail   

Националност   

Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

 • Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте 

заемали, като започнете с последната ] 

• Име и адрес на 

работодателя 

  

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

  

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 

отговорности 

  

 

• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте 

заемали, като започнете с последната ] 

• Име и адрес на 

работодателя 
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• Вид на дейността или 

сферата на работа 

  

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 

отговорности 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте 

завършили, като започнете с последния ] 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

  

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

  

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

  

• Ниво по националната 

класификация (ако е 

приложимо) 

  

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения 

път или в професията, 

но не непременно 

удостоверени с 

официален документ или 

диплома. 

 

МАЙЧИН ЕЗИК 

  

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  [Език] 

• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

[Опишете тези компетенции и посочете къде са 

придобити.] 
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Координация, 

управление и 

администрация на хора, 

проекти и бюджети в 

професионалната среда 

или  на доброволни 

начала (например  в 

областта на културата и 

спорта) у дома и др. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване, 

машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са 

придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ 

ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Заверено/и копие/я на документ/и за образование - 

(посочете вид на документа/ите) 

…………………………………………….;  

 

  Заверени копия на документи за удостоверяване на опит 

(посочете вид на всеки от приложените документи) - 

…………………………………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

За съгласие за участие като подизпълнител 

 
 

Долуподписаният/ната/…………………………………………………………………… 
Адрес:………………………………………………………………………...……...………………………….....…….........
.......................лична карта №…............................…………..., 

изд. от……………….…………..., на….......................…...  
ЕГН ……………................, в качеството ми на ..................................................... 

(посочете длъжността) 
на ................................................................................................................. 

(посочете фирмата, която представлявате) 

във връзка с обявената от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”  по 

обособена позиция/и позиция/и............................................................ 
Изписва се съответната обособена позиция 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Ние………………………………………………………………………………………………
 /посочете фирмата, която представлявате/ 

сме съгласни да участваме като  подизпълнител на 

изпълнителя.............................................................................................при
  /посочете участника, на който сте подизпълнител/ 

изпълнение на горепосочената поръчка. 
 
1. Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 

 
1.1. 

1.2. 
 

 * Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще 

бъдат изпълнени от Вас. 
 

 2. За периода от 27.09.2007 г. до датата на подаване на офертата не 
сме извършвали дейности в изпълнение на Комуникационния план на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, които ще бъдат предмет на 

мониторинг и оценка в настоящата поръчка. 
 

Дата:  ………………  г.                                               Декларатор: …………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

 
Долуподписаният/ната/…………………………………………………………………… 

Адрес:………………………………………………………………………...……...………………………….....……....... 
лична карта №…............................…………...,изд. от……………….…………..., 
на….......................…...  

ЕГН ……………................, в качеството ми на.......................................................  
(посочете длъжността) 

на..................................................................................................................... 
(посочете фирмата, която представлявате), 
....................................................................................................................... 

 участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 

обособена/и позиция/и.................................................................................. 
         Изписва се съответната обособена позиция 

  
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

  
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за търговския 

регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 
............................................................... 

 
 
 

 
.............................. г.                     Декларатор: .............................. 
(дата на подписване)                                                                                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ – ОБРАЗЕЦ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
УЛ. СЛАВЯНСКА № 8,  

ГР. СОФИЯ 
 

 Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и 

адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в 
откритата с Ваше Решение №   /  г. [посочва се № и дата на 

Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена 
поръчка с обект:      [описва се обекта]. 
 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата 

и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да 
представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във 

Ваша полза, за сумата в размер на     (словом:      
  ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията 

съгласно обявлението по процедурата]. 
 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и 
адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да 

заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от    (словом:  
      ) [посочва се цифром и словом стойността и 

валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо 
Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил 
едно от следните действия: 

 оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;  
 оспори решението на възложителя - до решаване на спора;  
 е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на 
решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.  

 Тази гаранция влиза в сила, от  часа на   г. [посочва се датата и 
часа на крайния срок за представяне на офертите]. 

 Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече в  ___часа  на _________ г. 
[посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], до 
която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази 

дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-
гаранция ни е изпратено обратно или не. 

 Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не 
е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи 
по-рано. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
Подпис и печат,   

(БАНКА)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ - ОБРАЗЕЦ 
                                     ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

УЛ. СЛАВЯНСКА № 8,  
ГР. СОФИЯ 

 
 Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и 
адрес на участника],  наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение 

№   /  г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е 
класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

обект:           [описва се обекта и 
съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка. 

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата 
и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на 

Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, 
в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова 

гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 
  % [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а 
именно      (словом:      ) [посочва се цифром 

и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото 
изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с 
настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка 
сума, предявена от Вас,или Ваш правоприемник, но общия размер на които не 

надвишават    (словом:        ) [посочва 
се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) 

работни дни след получаването на първо Ваше/на Ваш правоприемник писмено 
поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 
някое от договорните си задължения. 

 Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 
 Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се 

дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок 
от 10 (десет) работни дни след приключване изпълнението на договора ], до която 
дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата 

гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция 
ни е изпратено обратно или не. 

 Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не 
е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи 
по-рано. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
Подпис и печат,  
(БАНКА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

 Долуподписаният/ата...............................................................................,  
  /собствено                      бащино                        фамилно име/ 

ЕГН...................................., притежаващ лична карта №.................................., 
издадена на ................ ....................от МВР-гр................................................., 
/ дата на издаване/                                                    /място на издаване/ 

адрес:.............................................................................................................., 
/ постоянен адрес/ 

представляващ.........................................., в качеството си на 
................................…....................................................................................., 
/наименование на юрид.лице,физ.лице., ЕТ/ 

..........................................................................седалище................................ 
/длъжност / 

ЕИК: ............................ *регистриран по ф.д. № …....../................... по описа на 
...................................... съд,  *Булстат ..….....................................................,  

____________________________________________________________________ 
*В случаите, в които участникът има съответната регистрация. 
 

участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 
обособена/и позиция/и.................................................................................. 

     
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
 Съм запознат с Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в 
процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на 

обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, 
приети с Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г., 

публикувани на интернет страницата на КЗК: 
http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc 
  

и Списък на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни манипулации, 
публикуван на интернет страницата на КЗК 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc 
 
и съм осведомен, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма 

на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията. 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc
http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc
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 По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата 

процедура1 
□ не съм участвал в тръжни манипулации или картел по см. на § 1, т. 5 от ДР на 

Закона за защита на конкуренцията; 
□ съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в 
процедурата:...........................................................................................  

 
    г.    Декларатор:     

(дата на подписване)          

                                                 
1
 Вярното се отбелязва със знак „Х” 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

  

 Долуподписаният/ата...............................................................................,  
  /собствено                      бащино                        фамилно име/ 

ЕГН...................................., притежаващ лична карта №.................................., 

издадена на ................ ....................от МВР-гр................................................., 
/ дата на издаване/                                                    /място на издаване/ 

адрес:.............................................................................................................., 
/ постоянен адрес/ 

представляващ.................................................................................................,.. 
/наименование на юрид.лице, физ.лице., ЕТ/ 

в качеството си на............................................................................................... 
/длъжност / 

със седалище...................................................................................................... 

ЕИК: ............................ *регистриран по ф.д. № …....../................... по описа на 
...................................... съд,  *Булстат ..….....................................................,  
____________________________________________________________________ 

*В случаите, в които участникът има съответната регистрация. 

 

участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 
обособена/и позиция/и.................................................................................. 
    

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка не се представлява от лице, което през последната една година, считано от датата 

на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност”; 

 

2. Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, както и членовете на екипа за изпълнение на поръчката,  нямат сключен трудов 

или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, което през 

последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013”; 

 

3. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 

обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси*, както и да уведомявам незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт; 
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4. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 

обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, 

както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква 

или може да предизвика нередност или измама. 

 

5. Ангажираните от представлявания от мен участник експерти не са: 

 5.1. участвали в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в рамките 

на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и Комитета за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка; 

 5.2. членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 

договори по ОП „Конкурентоспособност” или не се явяват свързани лица по смисъла на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с членове на 

управителни и контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП 

„Конкурентоспособност”; 

 5.3. членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 

договори със Сертифициращия или Одитиращия органи по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на дейности, 

сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, или участват в изпълнението на 

такива договори. 

 

 

 

    г.    Декларатор:     

(дата на подписване)  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
*Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване 

на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената поръчка 

и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е изложено на риск поради причини, 

свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с 

Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., 

относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, 

изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 А – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

По Обособена позиция № 1 
 

Техническа спецификация по Обособена позиция № 1:  
"Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на 

изследователски доклади" 

 
Дейност 1. Провеждане на социологически проучвания 

 
През периода на изпълнение на договора ще бъдат извършени 3 /три/ 

социологически проучвания сред целевите аудитории на ОП 

„Конкурентоспособност“, съгласно определените в раздел V. „Целеви групи“ на 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“: потенциални 

бенефициенти, външни публики и вътрешни публики. Във връзка с решение 
на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Конкурентоспособност“, в 
целевите групи за проучванията трябва да бъдат включени и представители на 

ИКТ-сектора, чрез техните професионални сдружения, в т.ч. БАИТ, БАСКОМ 
(Асоциация на българските софтуерни компании), Асоциация телекомуникации 

(АСТЕЛ), АБКО (Асоциация на българските кабелни оператори), Български ИКТ-
Клъстер, Българска Уеб Асоциация, Сдружение за електронни комуникации (СЕК), 

Съюз на учените в България (СУБ), секция „Технически науки”, ИИКТ-БАН. 
Първото социологическо проучване трябва да бъде извършено 

непосредствено след сключване на договора с избрания изпълнител, а последното 

– не по-късно от м. юни 2014 г. 
Предвижда се, също така в периода м. март 2013 г. - м. май 2013 г., да бъде 

проведено и 1 /едно/ социологическо проучване, което ще обхваща само целева 
група потенциални бенефициенти, включително и представители на ИКТ-
сектора чрез техните професионални сдружения, съгласно горепосоченото.  

Целта на предвидените социологически проучвания е регистриране на 
степента на информираност и на информационните нужди на целевите аудитории 

на ОП „Конкурентоспосбност“ по теми, свързани с оперативната програма и с 
финансовия принос по нея на Европейския фонд за регионално развитие, 
определяне на въздействието върху основните целеви групи на предприетите до 

момента мерки за информиране и публичност в изпълнение на Комуникационния 
план на ОП „Конкурентоспособност“, а идентифицираните резултати от 

проучванията ще послужат за подобряване на Комуникационния план на 
оперативната програма.  

Събраната информация от всяко социологическо проучване се обобщава от 

Изпълнителя и се предоставя на Възложителя под формата на подробен 
изследователски доклад с основни изводи, анализи и препоръки. 

Изпълнителят следва да включи събраните данни в информационна база, 
която да стане основа за сравнителни анализи и да послужи при изготвянето на 
оценката на изпълнението на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност“.  
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Дейност 1.1. Провеждане на социологическо проучване относно степента на 

информираност и информационните нужди на целевите аудитории на ОП 
„Конкурентоспособност“, непосредствено след сключване на договора с избрания 

изпълнител.  
Срокът за изпълнение на дейността и за предоставяне на резултатите е 40 

(четиридесет) работни дни, считано от датата на сключване на договора. 

 
 Провеждането на първото социологическо проучване трябва да започне 

непосредствено след сключване на договора с избрания изпълнител, като 
резултатите от него и извършените въз основа на тях анализи и оценка трябва да 
бъдат предоставени на Възложителя в рамките на 40 /четиридесет/ работни дни от 

датата на сключване на договора. Получената информация от национално 
представителното проучване и от качествените изследвания ще послужи за 

изходна база при разработването на актуализирана Комуникационна стратегия за 
изпълнение на Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност” 2007 – 2013, 
подходяща за етапа, на който се намира изпълнението на му. 

Проучването ще подпомогне формулирането на основните елементи на 
стратегията - цели, таргет-групи, послания, комуникационни канали и други.  

С провеждането на социологическото проучване следва: 
- да се замери информираността на целевите аудитории по отношение на ОП 

„Конкурентоспособност“ и на финансовия принос по нея на Европейския фонд за 
регионално развитие; 

- да се определят информационните нужди на целевите аудитории, както и 

нагласите и очакванията на респондентите към програмата; 
- да се дефинират ефективните комуникационни канали и техники по 

отношение на различните целеви аудитории (предпочитани източници и средства 
за информация, удобна периодичност за търсене и предоставяне на информация, 
формат и др.); 

- да се анализират информационните нужди на потенциалните 
бенефициентите/на бенефициентите на ОП „Конкурентоспособност“ във връзка с 

подготовката, изпълнението и отчитането на проекти;  
- да се изследва и анализира напредъка в изпълнението на 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“ въз основа на заложените в 

него индикатори в раздел IX. „Наблюдение и оценка“ (изследване на 
информационната задоволеност), както и въз основа на индикаторите, заложени в 

ОП „Конкурентоспособност“, отнасящи се за Комуникационния план; 
- да се извърши обобщен анализ на събраната по тези направления 

информация и да се изготвят препоръки за мерки и дейности въз основа на 

изготвените анализи. 
 

Дейност 1.2. и Дейност 1.3. Целите на другите две планирани 
социологически проучвания, които следва да се проведат в периода м. март 2013 
г. - м. май 2013 г. и в периода не по-късно от м. юни 2014 г., са аналогични. При 

необходимост от изследване на допълнителни проблематични области при 
провеждането на тези социологически проучвания, УО на ОП 

„Конкурентоспособност“ следва да ги дефинира и да постави своевременно 
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основните въпроси, които го интересуват. Резултатите от проучването, което ще 

бъде проведено не по-късно от м. юни 2014 г., ще послужат като база за изготвяне 
на окончателната оценка на изпълнението на Комуникационния план. 

 
Дейност 2. Провеждане на проучвания за измерване на удовлетвореността 

на участниците и качеството на организираните публични събития 

 
Целта на дейността е да се извърши анализ и оценка на качеството на 

организацията и полезността от провеждането на публичните събития. 
Направените изводи и препоръки ще допринесат за повишаване на качеството на 
предлаганата услуга и до нарастване на удовлетвореността на целевите групи.  

За периода на договора следва да бъдат извършени минимум 10, но не 
повече от 12 изследвания за измерване на степента на удовлетвореност на 

участниците и качеството на публичните събития.  
След одобрението от Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ 

на Годишния комуникационен план на оперативната програма за съответната 

година, част от който са и публичните събития, УО следва да уведоми 
Изпълнителя.  

Изпълнителят съгласува предварително с УО публичните събития, за които 
ще извършва изследвания за измерване на качеството и степента на 

удовлетвореност на участниците.  
За набиране на информация за степента на удовлетвореност на различните 

аудитории от организираните събития, могат бъдат проведени количествени 

изследвания на местата на събитията.  За целта, на местата на организация на 
събитията  представители на изпълнителя могат да раздават анкетни карти. 

Оценката на качеството на публичните събития и на степента на 
удовлетвореност на участниците в тях следва да се извършва на базата на 
унифициран въпросник за всички събития, за да има сравнимост между данните. 

Минималната информация, която въпросникът трябва да съдържа е: как 
участникът оценява събитието, залата, озвучаването, визуализацията, 

информационните материали (ако са предоставени такива), информационната 
стойност на събитието и степен на удовлетвореност. 

Обработката на данните се извършва от Изпълнителя и резултатите от 

оценката се предоставят на възложителя в срок от пет работни дни от 
деня/последния ден на събитието. 

 
Дейност 3. Провеждане на проучвания за регистриране степента на 

удовлетвореност на потребителите от интернет страниците на УО и на МЗ на ОП 

„Конкурентосопосбност“  
 

Целта на проучването е УО и МЗ да разполагат с надежда информация 
относно удовлетвореността на потребителите от интернет страниците на УО и на 
МЗ на ОП „Конкурентосопосбност“. С изпълнението на тази дейност ще бъде 

постигната  нужната информационна обезпеченост на потребителите на интернет 
сайта и ще се увеличи степента на информираност на целевите групи. 
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За периода на договора следва да бъдат извършени максимум общо 4 

изследвания за измерване на удовлетвореността на потребителите на интернет 
страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентосопосбност“. 

Изпълнението на дейността ще започне с провеждането на първоначални 
тестове на използваемостта и полезността на двата сайта сред целевите групи на 
ОП „Конкурентоспособност”. За да могат УО и МЗ да разполагат с актуална 

информация по отношение на удовлетвореността на потребителите, на 
необходимостта от допълнителна информация, която да бъде публикувана, е 

необходимо Изпълнителят да извършва и допълнителни регулярни оценки. 
Проучванията следва да бъдат извършвани на базата на онлайн анкети.  
Минималната информация, която въпросникът за измерване на 

удовлетвореността на потребителите на интернет сайта трябва да включва, е: 
честота на използване на страницата и причини, количествена оценка на сайта 

като информационен източник (по шестобалната система, например), 
необходимост от допълнителна информация и нейното описание, демографски 
данни на респондента, институция, която представлява и/или целева група. 

Резултатите от изследването се представят под формата на основни изводи и 
препоръки с приложения. Срок на изпълнение е 15 работни дни след достигането 

на необходимия брой респонденти.  
 

Дейност 4. Изготвяне на обощен доклад за оценка на изпълнението на 
Комуникационния план на ОП „Конкурентноспособност” и на дейностите за 
информиране и публичност за периода 27.09.2007 г. - 31.12.2010 г. (средносрочна 

оценка) 
 Дейността включва разработване на доклад, който съдържа мониторинг, 

анализ и оценка на резултатите от изпълнението на дейностите по 
Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност“. Състои се от аналитична 
част и приложения. Изготвя се и се предоставят на хартиен (аналитичната част) и 

на електронен носител (аналитичната част и приложенията). Аналитичната част на 
доклада се изготвя на български и на английски език. 

 УО на ОП „Конкурентосопосбност“ съгласува и одобрява предложена от 
Изпълнителя примерна структура на аналитичния доклад за оценка на 
изпълнението на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”. 

Докладът се разработва от Изпълнителя въз основа на информацията, 
предоставена от Управляващия орган: 

По отношение на медийното представяне на програмата: 
- ежедневен медиен клипинг (от интернет страницата на УО и МЗ на ОП 

„Конкурентоспособност“); 

- месечни доклади за представянето на ОП „Конкурентоспособност“ в 
медиите на база на контент анализа; 

- целеви медиен клипинг (само при провеждане на събития) 
 
По отношение на извършените от Изпълнителя проучвания този списък 

обхваща минимум: 
- доклади и приложения от проведените социологически проучвания; 
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- доклади и приложения от изследвания за оценка на удовлетвореността на 

потребителите от интернет сайта и за оценка на качеството на организация и 
удовлетвореността на участниците в публични събития. 

Индикаторите, въз основа на които следва да бъде оценено прилагането на 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”, са представени в т. IX. 
„Наблюдение и оценка“ от Комуникационния план на оперативната програма, 

както и в ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013.   

 
Изготвеният доклад следва да включва анализ за степента на изпълнение на 

индикаторите, спрямо заложените в Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност” и на индикаторите, заложени в ОП 
„Конкурентоспособност“, отнасящи се за Комуникационния план, както и 

препоръки за подобряване на Комуникационния план в съответствие с 
идентифицираните резултати от оценката.  

 

Дейности 5, 6, 7, и 8 Доклади за оценка на изпълнението на 
Комуникационния план по ОП „Конкурентоспособност“  

 
Изискванията за изпълнение на дейностите са аналогични като тези за 

дейност 4. 
 
Изпълнителят изготвя и предоставя текущи доклади за мониторинг, анализ и 

оценка на резултатите от изпълнението на дейностите по Комуникационния план 
на ОП “Конкурентоспособност“ поотделно за всяка от годините 2011, 2012, 2013 и 

2014 г. В докладите се съдържа и анализ за степента на изпълнение на 
индикаторите, спрямо заложените в Комуникационния план на ОП 
„Конкурентоспособност”, и на индикаторите, заложени в ОП 

„Конкурентоспособност“, отнасящи се за Комуникационния план. Изпълнителят 
предоставя препоръки и предлага конкретни мерки за подобряване на 

изпълнението на Комуникационния план в съответствие с идентифицираните 
резултати от оценката.  

 

Изпълнителят предоставя на възложителя изготвените доклади в срок до 7 
януари на следващата година, с изключение на текущия доклад за 2014 г., който 

следва да бъде представен в срок до 31 октомври 2014 година. 
 
Дейност 9. Изготвяне на обобщен доклад за оценка на изпълнението на 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“ и на дейностите за 
информиране и публичност за периода 27.09.2007 г. – 31.10.2014 г.  

 
Изискванията за изпълнение на дейностт са аналогични като тези за дейност 

4.  

Изпълнителят изготвя и предоставя на УО доклада до 31 октомври 2014 
година. 
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Резултатите, анализите и препоръките от доклада ще бъдат използвани при 

формулирането на мерките за информиране и публичност за следващия програмен 
период на ОП „Конкурентоспособност“ 2014-2020.  

  
  
 Краен срок за изпълнение на поръчката: 31 декември 2014 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 Б – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

По Обособена позиция № 2 

 
Техническа спецификация по Обособена позиция № 2: 

"Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне 
на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и 

електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" 

 

I. МЕДИЕН МОНИТОРИНГ – ПОДГОТОВКА И ИЗПРАЩАНЕ 
 

Поради важността и обема на ОП „Конкурентоспособност” е необходимо 
постоянно обобщаване на информацията до и от медиите – един от водещите 
канали за комуникация по темите на програмата. Чрез текущ мониторинг тази 

информация може да бъде детайлно систематизирана, подредена и оценена, за да 
повиши ефективността на самата програма и улесни диалога с журналистите.  

Медийният мониторинг (пресклипингът) представлява всекидневно 
проследяване и обобощаване на печатните публикации и рубриките на 
електронните средствата за масово осведомяване, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност. Той се предоставя по  електронен път на УО – дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИЕТ, и на МЗ – ИАНМСП, 

Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“. 
В обхвата на наблюдението влизат като минимум национални печатни и 

електронни медии (от всякакви периодичност и режим на работа), основните 

регионални медии от двете категории (също от всякаква периодичност и режим на 
работа) и интернет медиите. 

Пресклипингът има и още една главна цел – да проследи ефективността на 
Комуникационния план и да даде база за оптимизирането му. 

 
 
1. Обем и покритие на медийния мониторинг: 

 
а) Изработване и предоставяне на всекидневен пресклипинг на 

публикациите и излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от обхвата 
на ОП „Конкурентоспособност”. Задължението важи от датата на влизане в сила на 
договора с Изпълнителя до 31 октомври  2014 г. 

 
б) Изработване и предоставяне на архив на пресклипинг на публикациите и 

излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от обхвата на ОП 
„Конкурентоспособност”, обхващащ периода от 27.09.2007 г. до датата на влизане 
в сила на договора с избрания изпълнител. 

 
в) Изработване и предоставяне на целеви медиен клипинг по искане на 

Възложителя по конкретен повод по  всички теми от обхвата на ОП 
„Конкурентоспособност” за събития, организирани от УО и МЗ на ОП 
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„Конкурентоспособност”. Изпълнителят трябва да предвиди минимум 50 целеви 

клипинга за целия период по договора. 
 

Прегледът на печата, аудио- и визуалните материали, публикациите на 
интернет базираните медии се реализира чрез минимална база от ключови 
думи: 

 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013, ОП 

„Конкурентоспособност”, програма Конкурентоспособност, ОПК, програма и 
всички възможни съкращения и съкратени наименования на програмата; 
проекти и бенефициенти по програмата; европейски фондове; фондове на 

ЕС; европари и евросредства; еврофондове; структурни инструменти; 
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и др. 

 
В КОМБИНАЦИЯ С: 

 

 МИЕТ, дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, вкл. 
изписана съкратено дирекция ЕФК; Управляващ орган – УО;  Междинно 

звено-МЗ,  българска икономика,  подкрепа на бизнеса; стимулиране на 
бизнеса; ИАНМСП, БИС, БИМ, БАИ, БСА; Стратегически и оперативни 

документи; евросредства; фондове за рисково финансиране – този израз 
плюс самите фондове на български и на английски; фонд мениджъри; 
Джереми, Джереми България, вкл. на английски език JEREMIE; Икономика на 

иновациите; Бизнес среда; Инвестиции; международно признати стандарти; 
технологична модернизация; Развитие на малки и средни предприятия; 

стартиращи предприятия; Конкурентни предприятия/фирми; Икономика на 
знанието; ЕБВР – на бълг. и латиница, съкратено и изписано изцяло; 
Преговори с ЕБВР – и други вариации; Стратегически приоритет/и; 

Приоритетни оси от 1 до 5; Съфинансиране от държавния бюджет; Нови 
работни места; Стимулиране/насърчаване на производството; Бизнес форум; 

Информационна кампания; Информационни дни, инфодни; Индикативна 
програма; конкурентна Европа, Стартиращ бизнес; Проекти, одобрени 
проекти, финансиране по проекти, отпуснати средства по проекти; 

Процедура по договаряне; Предварителен контрол; Публичност, 
прозрачност; междинни плащания, окончателни/балансови плащания; 

Рисково финансиране; Банки посредници; Кредити с … лихва; Програмен 
период; Мониторинг; Отпуснати средства, договори, договорени средства, 
изплатени средства; Опериране с евросредства. 

 
Този предложен от Възложителя базов набор от ключови думи не е 

окончателен. При необходимост той може да бъде актуализиран, допълван или 
съкращаван по инициатива на Изпълнителя или на Възложителя според 
динамиката на националния медиен пазар. В случай, че предложението за 

актуализация на списъка е инициирано от  Изпълнителя, той изготвя мотивирано 
писмено предложение до Възложителя. Възложителят одобрява/не одобрява 

направеното предложение, за което уведомява изпълнителя.  
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Примерен списък с медии, които следва да бъдат обхванати за 
изпълнение на договора: 

 
Информационни агенции (и сайтовете им): БТА (бюлетини и раздели 

Вътрешни новини, Радио-телевизионен мониторинг, Икономически новини, 

Световна икономика, Анализи и прогнози, Българска община), Медиапул, Фокус, 
Фокус-прес, Дарикнюз, Кросс, БГНЕС, Блиц, Стандарт нюз, Българска новинарска 

мрежа, Пресклуб, София прес, Делта нюз и др.    
 

Телевизии (и сайтовете им): bTV, Нова телевизия, БНТ, БНТ-2, ТВ 7, Тв 

Европа, ББТ, България он ер, EBF  
 

Национални новинарски радиостанции (и сайтовете им): БНР – 
програма Хоризонт, радио БТВ, Инфорадио, Дарик радио (и регионалните станции)  
 

 Национални печатни издания (и сайтовете им): в. 168 часа, в. 24 часа, 
в. Банкеръ, в. Гласове, в. Труд, в. Капитал Daily, в. Дума, в. Земя, в. Капитал, в. 

Дневник, в. Кеш, в. Класа, в. Монитор, в. Новинар, в. Политика, в. Сега, в. Седем, 
в. Седмичен труд, в. Стандарт, в. Телеграф, в. Република, в. Уикенд в. Галерия.  

 
Национални специализирани печатни издания (и сайтовете им): сп. 

Новата икономика, сп. ЕNTERPRISE, сп. FоrbesBG, сп. Икономическа мисъл, сп. 

Икономически алтернативи, сп. Икономически изследвания, в. Инфобизнес, в. 
Предприемач, сп. Твоят бизнес, сп. Фондове, програми, проекти, сп. Наръчник на 

икономиста.  
 

Водещи регионални печатни издания във всички областни и големи 

градове, като местните издания на в. 24 часа и в. Труд 
 

Периодични издания: сп. Businessweek ВG, сп. Банки, сп. Инвестиции и 
пари, сп. БМ, сп. Мениджър, сп. ПИК, сп. Тема 
 

Национални информационни интернет сайтове: bta.bg, mediapool.bg,  
actualno.com, dnes.bg, vesti.bg, dir.bg, focus-news.net, bgnewsroom.com, bnews.bg, 

bulgaria-news.bg, cross-bg.net, dariknews.bg, dnes.bg, ekipnews.com, europe.bg, 
news.bg 
 

Национални интернет сайтове в областта на финансите и 
икономиката: banks.dir.bg, econ.bg, darikfinance.bg, insurance.profit.bg, money.bg, 

broker.bg, eufunds.bg, government.bg, etimes.bg, expert.bg, economynews.bg, 
finance5.bg, infostock.bg, investor.bg, lev.bg, moitepari.bg, news4000.bg, pariteni.bg, 
profit.bg, bpost.bg, forexnews.bg, insmarket.bg, tax.bg, 3e-news.net и др. 

 
 Заради динамиката на медийния пазар и при друга необходимост 

предложеният от Изпълнителя списък може да бъде актуализиран и/или допълван 
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и/или съкращаван по негово писмено предложение и с писменото одобрение на 

Възложителя. Актуализацията и/или допълнението (и/или съкращаването) на 
списъка може да се извърши и по предложение на Възложителя, което писмено се 

съгласува с Изпълнителя. Предложението за актуализация на списъка от страна на 
Изпълнителя се представя на УО в писмена форма и с изричната обосновка за 
мотивите на промяната.  

 
2. Форма на клипинга 

 
Селекцията на медийните информации се оформя в MS Word (.doc) формат и 

размер на страницата А4. Това се прави всекидневно и при конкретни събития по 

тематиката на ОП „Конкурентоспособност”. 
Клипингът е файл с текстове, придружени от сканирано цветно изображение 

на цялата страница, където е публикуван всеки текст (при печатните медии). От 
продукцията на телевизиите и радиостанциите се предлагат форматирани в MS 
Word (.doc) текстове без изображения, а от интернет базираните медии – 

форматирани в MS Word (.doc) текстове с линк към съответния сайт/блог. 
Файлът е оформен последователно по типове медии: радиостанции, 

телевизии, национални печатни издания (всекидневни, седмични, специализирани, 
месечни и др.), регионални печатни издания (всекидневни, седмични, 

специализирани, месечни и др.), интернет издания, блогове.  
 

Файлът трябва да съдържа: 

 
 Заглавна страница, при оформянето на която трябва да се спазват 

предвидените от възложителя в договора мерки за информиране и 
публичност, заглавие на документа, дата на клипинга; 

 Обобщение на материалите за деня по типове медии, в реда, посочен по-

горе, под формата на таблица; 
 Съдържание по типове медии с връзка (линк) към съответния материал, 

като линкът съдържа минимум име на медията, заглавие на материала и 
номер на страница във файла; 

 Преглед на информацията в медиите в указания формат. 

 
3. Получаване на клипинга 

 
 Клипингът се публикува на интернет страниците на УО и МЗ на ОП 
„Конкурентоспосбност“, съответно www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, в 

рубриката „Новини“. За целта Изпълнителят получава парола и ограничени права 
само до тази рубрика – да публикува информацията, без права за изтриване на 

вече публикувана информация. 
Текущият медиен клипинг за деня трябва да бъде публикуван на интернет 

страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентоспособност” най-късно до 9.00 ч. 

сутринта на следващия работен ден. Съботно-неделният мониторинг трябва да 
бъде качен на интернет страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентоспособност” 

най-късно до 9.00 ч. в понеделника след двата почивни дни. 

http://www.ibsme.org/
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При официални празници  клипингът трябва да бъде качен на интернет 

страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентоспособност” най-късно до 9.00 ч. 
сутринта на първия работен ден. 

Архивният пресклипинг трябва да бъде изработен и предоставен на УО и 
МЗ в нужния формат до шест месеца след сключване на договора с Изпълнителя, 
като трябва да съдържа медийните изяви по темата от старта на оперативната 

програма 27.09.2007 г. до датата на влизане в сила на договора с Изпълнителя.  
При забяване в подготовката и предоставянето на пресклипингите 

Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя във възможно най-кратък срок 
за причините, предизвикали забавянето.  

 

 
II. КОНТЕНТ АНАЛИЗ НА МЕДИЙНИТЕ МАТЕРИАЛИ – ПОДГОТОВКА И 

ИЗПРАЩАНЕ 
 

МЕТОДИКА 

Контент анализът на медийните материали се подготвя въз основа на 
пресклипинга чрез статистически методи и инструменти. Те очертават 

количествените характеристики, качествения ефект върху аудиторията и 
позицията на конкретната медия. 

Контент анализът систематизира съдържането на пресклипинга чрез числови 
показатели и графични/таблични форми. Така може да се проследи тематичното 
движение на информацията и интереса на средствата за масово оосведомяване – 

по издания, рубрики, автори и пр. На тази база могат да се правят изводи за 
тенденции, пропуски, предимства и т.н. 

 
Статистическата информация се структурира по показатели: 
- брой публикации по типове медии; 

- честота на публикациите; 
- източник на информацията; 

- развитие на конкретна тема с нови публикации и ефект от поредицата;  
- обратна връзка с аудиторията – писма, форуми, предложения, които са 

използвани от медията за нови публикации, и др.; 

- тон и обективност на изложението;  
- конструктивност на изложенето – предлага ли нови мерки за развитие на 

диалога по темата между УО/МЗ и бенефициентите, нови идеи за 
популаризиране и успешна реализация на мерките по ОП 
„Конкурентоспособност” и пр.  

   
Събраната статистическа информация се използва за подготовка на месечни 

аналитични доклади с оценки за тенденциите и препоръки. От изводите на 
докадите трябва да станат ясни: цялостното медийното отношение към програмата 
и структурната политика на ЕС, позиционирането сред останалите 

журналистически теми на интереса към тази проблематика, нивото на 
информираност и компетентност на медиите, евентуални мерки да допълнителното 

им информиране/обучение и др. 
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Обобщената информация от контент анализа за съответния период е 

ключова за оценката за етапите по изпълнението на Комуникационния план по ОП 
„Конкурентоспособност”. 

 
1. Обхват на контент анализа 
 

а) Изработване и предоставяне на месечен контент анализ (аналитичен 
доклад и графични приложения) за периода от датата на влизане в сила на 

договора с избрания изпълнител до 31 октомври 2014 г.  
б) Изработване и предоставяне на месечни контент анализи (аналитични 

доклади и графични приложения) за периода от датата на одобрение на ОП 

„Конкурентоспособност”  27.09.2007 г. до датата на влизане в сила на договора с 
избрания изпълнител. Контент анализите за миналите периоди трябва да бъдат 

предоставени на УО в срок от шест месеца след сключването на договора с 
Изпълнителя.  
 

 
2. Селекция на медийните материали  

 
Контент анализът се базира върху ежедневния медиен клипинг. 

Информацията трябва да обхваща текстовете, графичното оформление, големината 
(продължителността) и позиционирането на материалите (печатни, аудио-, видео, 
по интернет).  

Включените текстове трябва да са пряко или косвено свързани с дейността 
на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност” в пълния жанров спектър – от 

хроники и новини, през информационни текстове до анализи, коментари, 
разследвания и др. 

 

Те трябва да се отнасят за: 
 

а) Програмата в най-общ план и изискванията на Европейския фонд за 
регионално развитие (в контекста на сектор икономика); 
 

б) Изпълнението на приоритетните оси на ОП „Конкурентоспособност”, на 
Комуникационния план на програмата, политиките и мерките за стимулиране 

на бизнеса; 
 
в) Бенефициентите по ОП „Конкурентоспособност” от гледна точка на 

административния капацитет и дейностите, свързани с оперативната 
програма. 

 
(Материалите по отношение на бенефициентите, включени в контент 

анализа, обхващат само дейностите им, които:  

- влияят пряко или косвено върху имиджа на ОП „Конкурентоспособност” и/ 
или ЕС, ЕФРР и др.;  
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- представляват част от общественото мнение и нагласите на обществеността 

по  усвояването на средствата от ЕС в икономиката, независимо, че програмата не 
е цитирана изрично. 

Останалите дейности на бенефициентите, които не са свързани с усвояване 
на средствата от фондовете на ЕС, не се регистрират.) 
 

г) МИЕТ – като оперативна информация, административен капацитет, 
техническа помощ, усвоени средства, УО, МЗ, представители на 

институцията; 
 
 

4. Форма на контент анализа 
 

Контент анализът се подготвя и се предоставя на Възложителя ежемесечно.  
 
Водещият метод за оценка на публичността и познаваемостта на ОП 

„Конкурентоспособност” в медиите трябва да е маркетингов и да изхожда от 
презумпцията, че оперативната програма е марка, с типичните особености на всяка 

друга марка, която следва да бъде наложена на пазара, популяризирана и 
познавана от обществеността. 

 
Формата на контент анализа на материалите, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност” в медиите, трябва да съответства изцяло на изискванията 

и потребностите на УО и МЗ на програмата. 
Той трябва да се изработи на принципа на сравнимостта на данните, за да 

посочва на различните етапи степента на реализация на Комуникационния план на 
ОП „Конкурентоспособност”, неговата ефективност, ефикасност и нуждата от 
евентуалните му корекции. 

При разработването на контент анализите трябва да се спазват 
предвидените от УО в договора мерки за информиране и публичност. 

Контент анализът трябва да съдържа: кратко представяне на медията; 
общо описание на конкретния материал; анализ на съдържанието на 
текста; анализ на отношението/ефекта; оценка за изображението (ако 

има); потенциален брой достигната аудитория. 
Промените в предложената от Изпълнителя схема за контент анализ трябва 

да бъдат писмено съгласувани с Възложителя и аргументирани. 
 

Какво трябва да включва контент анализът:  

 
а) Кратко представяне на медията –име, тип, периодичност, обхват, дата, 

ден от седмицата и др. Точността на тези данни е от особена важност за 
статистическите отчитания. 
 

б) Общо описание на конкретния материал – име/рубрика на 
емисията/предаването, поредност в общия блок, наличие на предварителен анонс, 

продължителност в секунди (за електронните медии); номер на страницата, 
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позициониране на първа или друга водеща страница, наличие на водеща позиция 

на страница, в рубрика или голям информационен/коментарен/разследващ блок 
(за печатните медии); позициониране на сайта, размер/обем на материала в брой 

думи (за всички медии); автор на материала (ако няма - колко са неподписаните и 
колко редакционните становища); жанр; източник на информацията, използвани 
доказателствени средства – карета, таблици, справки,  и др. 

 
в) Анализ на съдържанието на текста – тема (насоченост); брой и вид на 

информационните акценти; други съпътстващи теми извън главната; обект на 
публикацията - проект/бенефициент, проект, орган, институция и пр.; 
констатации; брой повторения на ОП „Конкурентоспособност” (включително като 

„оперативна програма”, „ОПК”, „икономика”; брой повторения на ЕК/ЕС; брой 
повторения на структурни фондове, ЕФРР); аргументационна палитра, степен на 

фактологичност, обоснованост, обективност, цитиране на всички основни гледни 
точки; и др. 
 

г) Анализ на отношението/ефекта (на медията/автора) по темата 
конкретно и към глобалната проблематика на ОП „Конкурентоспособност” и 

Комуникационния й план - общо поведение на медията (към програмата, 
фондовете на ЕС, бенефициента/ите, конкретния проект, диалога УО/МЗ-

бенефициент/и и др.); трактовка на заглавието, анонса, заключенията в 
публикацията; брой и тон на коментарите във форумите, брой и тон на 
автентичните посещения (за електронните медии, за сайтовете на печатните 

издания, онлайн медиите и блоговете).  
 

д) Оценка за изображението (ако има) – съдържание на снимките и 
другия илюстративен материал (за печатните и интернет медиите). Отчита наличие 
или отсъствие на снимка; вид снимка – цветна/черно-бяла; жанр – репортаж, 

портрет и пр.; актуалност; интерпретация; въздействие и др. 
 

Организация на съдържанието на месечния контент анализ: 
 
Месечният контент анализ се представя под формата на доклад с 

приложения, изводи и препоръки в MS Word формат.  
  

Анализът трябва да включва: 
 
а) заглавна страница – лого на ОП „Конкурентоспособност”, знамето на ЕС, 

заглавие по темата, изследван период и др.; 
 

б) съдържание с отправки към всяка част на доклада; 
 
в) методически бележки – описание за начина на изследване, обхванатия 

период, специфика на анализа; 
 

г) тема на месеца – особености, критични моменти и др.; 
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д) коментар за поведението на медиите – общо за ОП 
„Конкурентоспособност”, по приоритетни оси и проекти; преглед на 

съотношението на материалите по тип медии, жанр, автор; позиция и 
препоръки на изданията и др.; 
 

е) изводи и препоръки, свързани с изпълнението на мерките по ОП 
„Конкурентоспособност” и Комуникационния й план;  

 
ж) приложения – таблици, графики за съдържащите се данни, данни за 
публикациите и техните характеристики (от пълната база данни); текстове 

на публикациите/стенограми (от излъчените медийни материали), 
използвани за анализа. 

 
з) други - по споразумение между Възложителя и Изпълнителя.   
 

 
5. Изпращане на контент анализа 

 
Месечният контент анализ се предоставя по официален път на хартиен и 

на електронен носител на Възложителя в рамките на 3 /три/ работни дни от 
приключването на наблюдавания месец.  

 

III. Краен срок за изпълнение на поръчката: 31 декември 2014 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15  – Комуникационен план на  

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16  – Решение за откриване на процедурата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 – Обявление за обществената поръчка 
 

 

 


