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 Изх. № 94-Д-21/06.02.2012г 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Социологически 

проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” по позиции, както следва: 

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", 

на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме 

следното: 

 

Въпрос 1: 

 На няколко места в техническата спецификация се споменава за 

„индикаторите, заложените в раздел IX на Комуникационния план и индикаторите, 

заложени в ОП „Конкурентоспособност“, отнасящи се за Комуникационния план“, но 

никъде не се посочва какви са последните. Моля да отговорите какви са 

„индикаторите, заложени в ОП „Конкурентоспособност“, отнасящи се за 

Комуникационния план“. 

Отговор: 

 Индикаторите, с които се измерва изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност“, са представени в приложение към оперативна програма 

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

Индикаторът, който се отнася за Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност“ е описан в „Анекс 3. Списък с индикатори по ОП, Индикатори 

на ниво приоритетна ос, Приоритет 5“ и е: „Брой изнесени информационни кампании“. 

Също така, в „Анекс 5 Информация и комуникационен план“ са представени дейности 

– основни информационни инструменти, чието изпълнение следва да бъде определено 

и оценено посредством предвидените Продукт и Резултат.  

 

 

Въпрос 2: 

 От Техническата спецификация става ясно, че за Дейност 1.1. Възложителят 

планира провеждането на „национално представително проучване и качествени 

изследвания“. Моля да отговорите дали планираните качествени изследвания се 

отнасят само за Дейност 1.1. или също така и за Дейност 1.2. (през 2013 г.) и Дейност 

1.3. (през 2014 г.)? 

Въпрос 3: 

 За кои от целевите групи, обект на изследване в Дейности 1.1., 1.2. и 1.3., 

предвиждате изследване чрез качествени и за кои чрез количествени методи? 

Въпрос 4: 
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 Възложителят има ли изисквания към обема на извадките за качествените и 

количествените методи на изследване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 

Дейности 1.1., 1.2. и 1.3.? 

Отговори на въпроси 2, 3 и 4. 

 Моля да имате предвид, че методологията и практическите подходи за 

проучване на трите основни целеви аудитории на ОП „Конкурентноспособност”, както 

и обхвата на социологическите проучвания сред целевите аудитории на ОП 

„Конкурентоспособност”, са част от критериите за оценка на офертите на кандидатите 

в процедурата и те трябва да бъдат предложени и обосновани от самия кандидат. 

 

Въпрос 5: 

 В Техническата спецификация, относно Дейност 3 „Провеждане на проучвания 

за регистриране степента на удовлетвореност на потребителите от интернет 

страниците на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност““ пише „Проучванията следва да 

бъдат извършени на базата на онлайн анкети“. Моля да отговорите дали Възложителят 

ще предостави на Изпълнителя имейл адреси на потребители на интернет страниците 

на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност“? 

Отговор: 

Възложителят няма да предостави на Изпълнителя имейл адреси на 

потребители на интернет страниците на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност“. 

 

 

Въпрос 6: 

Относно Дейност 3, кога (месец/и, година/и) Възложителят планира да бъдат 

извършени общо 4-те изследвания за измерване удовлетвореността на потребителите 

на интернет страниците на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност“? 

Отговор: 

6. За периода на договора избраният изпълнител ще извърши максимум 4 

изследвания за измерване на удовлетвореността на потребителите на интернет 

страниците на УО и на МЗ на ОП „Конкурентосопосбност“. С оглед постигане целите на 

настоящата поръчка и оптимални резултати от изпълнението й, Изпълнителят следва 

да предложи периода за извършване на проучванията. Препоръчително е първото 

проучване да бъде извършено след сключване на договора с избрания изпълнител. 

 

Въпрос7: 

За всички дейности е посочено кога се планира извършването им, с изключение на 

Дейност 4 „Изготвяне на обобщен доклад за оценка 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)“. Моля да отговорите кога 

(месец/и, година) планирате изпълнението на Дейност 4. 

Отговор: 

Обобщеният 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) се разработва от 

Изпълнителя по обособена позиция 1 въз основа на извършените от него проучвания, 

както и на информацията, предоставена от Управляващия орган, включително и по 

отношение на медийното представяне на ОП „Конкурентоспособност“. 
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 Изпълнителят по обособена позиция 2 изработва и предоставя на Възложителя 

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, както и архив на пресклипинг на 

публикациите и излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от обхвата на 

ОП „Конкурентоспособност”. Информацията за миналите периоди трябва да бъде 

предоставена на УО в срок от шест месеца след сключването на договора с избрания 

изпълнител.  

При предоставяне от страна на УО на необходимата информация за изпълнение 

на Дейност 4, срокът за изготвяне на Обобщения доклад ще бъде допълнително 

съгласуван между страните.  

 

Въпрос 8: 

 Предвижда ли се аналитичната част на докладите по Дейности 5, 6, 7 и 8 да 

бъде освен на български и на английски език, както е посочено за Дейност 4? 

Отговор: 

В документацията е записано:  

„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.“  

Аналитичната част на докладите по Дейности 5, 6, 7, и 8  следва да бъдат 

представени на английски език. 

Въпрос 9: 

 В края на Приложение 7 (декларация за договори, сходни с поръчката) се иска 

да се приложи Автобиография, чийто формат е зададен с приложение 7А. Чия 

автобиография трябва да се приложи - на управителя на фирмата-участник или на 

всички експерти? 

Отговор: 

В текста на приложение 7 (декларация за договори, сходни с поръчката) е 

допусната техническа грешка с изписването на „ т.2. Автобиография“. Към 

декларацията следва да се представят само препоръки, без да се прилага 

автобиография.  

 

Въпрос 10: 

 Автобиографиите на експертите по проекта в европейски формат ли трябва да 

бъдат (по образеца на Приложение 7А)? 

Отговор: 

 Необходимо е да бъде спазен формата на автобиография съгласно образеца от 

Приложение 7А. 

 

Въпрос 11: 

 В документацията за участие, на стр. 23 е посочено „При непредставяне на 

някой от документите, посочени в настоящия раздел IV от документацията или ако 

представените документи не удостоверяват посочените в раздел изисквания или не са 

в изискуемата форма, участникът се отстранява от по нататъшно участие в 

процедурата и неговата оферта не се разглежда.“ Съгласно чл. 68 ал. 9 от ЗОП 
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„Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 

получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други 

документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 

протокола на комисията.“. Моля да отговорите кой текст (посоченият в 

документацията или цитираният от ЗОП) ще бъде прилаган? 

 

 

Отговор: 

 

Възложителят е длъжен да прилага точно разпоредбите на ЗОП, включително и 

цитираният текст на чл.68, ал.9 от ЗОП. Визираният в документацията на стр. 23  текст 

се отнася за случаите, регламентирани в чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП, в които след 

представяне от страна на участника  на липсващите документи или такива, за 

отстраняване на несъответствия, е налице непредставяне на някои от необходимите 

съгласно чл.56 от ЗОП документи, което е основание за отстраняване на участника .      

 

 

Въпрос 12: 

Допустимо ли е конкурентното участие в конкурса на две юридически лица с 

общи управители? Предвиждаме участие на един от двамата управители като 

ръководител на проекта в документацията само на едно от двете юридически лица. 

Отговор: 

 

В в т.14 на раздел ІV от документацията, „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ“, е 

предвидено  в Плик № 1  "Документи за подбор“,   участникът да представи 

Декларация за автономност на своята оферта (по образец - Приложение № 

12).  

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 с попълване на  

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 декларацията е предвидено, участникът да декларира, че не е участвал в 

тръжни манипулации или картел по смисъла на  Пар.1,т.5 от ДР на Закона за защита 

на конкуренцията. 

 “Картел" е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече 

предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на 

конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или 

продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на 

пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или 

процедури за възлагане на обществени поръчки.  

Обстоятелството, че двете юридически лица имат едни и същи управители, 

предполага определяне на близки ценови условия, което води до ограничаване на 

конкуренцията и манипулиране процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
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Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

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

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

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

официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
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тоест налице е “Картел" по смисъла на Пар.1,т.5 от ДР на Закона за защита на 

конкуренцията. Това обстоятелство прави невъзможно подаването на коректна 

Декларация за автономност на офертата  и от двамата участника. Поради изложеното, 

възложителят счита, че не е допустимо конкурентното участие в конкурса на две 

юридически лица с общи управители.  

  
 

 

С уважение: 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА,  

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


