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26-00-19/10.02.2012  

 

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: 
В т.7.3.1, б.“А2.1“ (стр.19) и в т.7.3.2., б.“Б2.1“ (стр.20) от документацията е 

посочено като едно от изискванията към ръководителя на екипа и за двете обособени 

позиции „ да има участие в минимум един проект, сходен с предмета на дейност по 

обособената позиция.“ Моля да поясните дали се има предвид участие само в проекти, 

финансирани по някоя от оперативните програми и съфинансирани от някой от 

фондовете на Европейския съюз. 

 
Отговор: 
Следва да имате предвид представените в документацията пояснения в т. 

7.2.1., б. „а“: 

„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.“, 

както и тези в т. 7.2.2., б. „а“: 

„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.“ 

 

 

Въпрос 2: 
В т.7.3.2, б“Б2.1“ (стр.20) от документацията е посочено като едно от 

изискванията към ръководителя на екипа „ да има участие в минимум един проект, 

сходен с предмета на дейност по обособена позиция 1.“ Моля да поясните дали става 

въпрос за техническа грешка и дали следва да се приеме, че изискването е 

ръководителят на екипа да е участвал в минимум един  проект, сходен с предмета на 

дейност по обособена позиция 2. 

 
Отговор: 
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В посочения текст е допусната техническа грешка.  

Текстът по т. 7.3.2, б “Б2.1“ (стр.20) от документацията следва да бъде: 

 „ участие в минимум един проект, сходен с предмета на дейност по 
обособена позиция 2.“ 

Също така, текстът по т. 7.3.1, б. “А2.1“ (стр. 19) да се чете: 

„ участие в минимум един проект, сходен с предмета на дейност по 
обособена позиция 1.“ 

 
 
Въпрос 3: 
Във връзка с текста в т.3 и 5 от Раздел IV. “Необходими документи“-I.Плик 1 

„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“ и съответно  

„Изискванията по чл.47, ал.5 от ЗОП се отнасят и  за  управителите или за членовете 

на управителните органи на участниците, съобразно вида им“, моля да уточните, кой 

следва да подпише декларациите, лицата, които представляват участника, съгласно 

чл.47, ал.4 от ЗОП или съгласно цитирания текст и членовете на управителните им 

органи? 

  

Oтговор:  
 

В цитираните  текстове от документацията възложителят синтезирано е 

обхванал хипотезите, предвидени в чл. 47, ал.4 от ЗОП, като е посочил кои лица 

следва да подпишат декларациите по чл.47, ал.1,т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП, а именно 

управителите или членовете на управителните органи, съобразно вида им. Съгласно 

чл.47, ал.4 от ЗОП за участник акционерно дружество декларациите се подават от 

овластените по чл.235, ал.2 ТЗ лица, а при липса на овластяване, декларациите се 

подават от членовете на съвета на директорите, респективно членовете на 

управителния съвет, съгласно чл.235, ал.1 ТЗ. Извън изрично изброените в  т.т.1,2,3, 

4 и 5 на чл.47, ал.4 случаи, декларациите се подписват от лицата, които 

представляват участника, съгласно т.6 на чл.47, ал.4 ЗОП.   

 
  
Въпрос 4:  
В Раздел IV. “Необходими документи“ на Указанията към участниците, в т.12 се 

изисква предоставянето на срок на валидност на офертата -90 календарни дни от 

крайния срок за получаване.Моля да уточните в какъв вид се предоставя срокът на 

офертата- декларация (свободен текст) или друго? 

 
Въпрос 5: 
Във връзка с изброените в  Раздел IV. “Необходими документи“- моля да 

уточните, дали текстът в т.12, предполага предоставянето на още една декларация 

свободен текст или информацията е представена за сведение.  

 
Отговор на въпроси 4 и 5: 
Предвид обстоятелството, че в офертата Приложение 1 към документацията има 

изричен текст за посочване от страна на участника  срока на валидност на офертата, 
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който е минимум 90 календарни дни, не е нужно представяне на декларация за това 

обстоятелство. 

 

Въпрос 6: 
Съгласно поставените изисквания документите следва да са описани в Раздел 

IV. “Необходими документи“ ред, следва ли списъкът с документите, съдържащи се в 

офертата (т.16) да са на последно място по ред? 

 
Отговор: 
Не е задължително списъкът с документите да е на последно място, с оглед 

удобство в работата на комисията по чл. 35 от ЗОП, е препоръчително същият да е на 

първо място по ред. 

 

Въпрос 7: 
Включените в документацията образец на договор за възлагане на обществена 

поръчка, следва ли да се приложи към документите на офертата, подписан и с печат 

на участника? 

 
Отговор: 
В документацията не е предвидено към  документите, представяни от участника  

да се прилага образец на договора  за възлагане на обществена поръчка, подписан и с 

печат на участника. Участникът следва да представи съгласно т.13 от Раздел IV. 

“Необходими документи“ декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за 

за възлагане на обществената  поръчка (свободен текст).  

 
 
Въпрос 8: 
В Раздел IV. “Необходими документи“ на Указанията към участниците, в т.11 се 

изисква представянето на Декларация за приемане срока за изпълнение на поръчката: 

до 31.12.2014г (свободен текст), а в т.13 се изисква представянето  на Декларация за 

съгласие с клаузите на проекта на договор за  възлагане на обществената  поръчка 

(свободен текст). Моля да уточните: Когато участникът в обявената обществена 

поръчка е обединение, горепосочените Декларации се представят от името на 

обединението или от името на всяко едно юридическо лице, участващо в 

обединението? 

 
Отговор:  
Когато участникът в обявената обществена поръчка е обединение, 

декларациите за приемане срока за изпълнение на поръчката и за  съгласие с 

клаузите на проекта на договор за  възлагане на обществената  поръчка, се 

представят от името на участника, подписани от представляващия обединението.  

 
 
Въпрос 9: 
За доказване опита нa участника по обособена позиция № 2 е вписано следното 

изискване: „да е извършил медиен клипинг и контент анализ на публикациите 

/излъчванията в печатни и/или електронни медии, но не по-малко от 50 ежедневника, 
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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 примерния списък с медии и 

посочената в документацията изискуема форма на клипинга се уточняват различни 

видове медии с ежедневна периодичност. 

 
Въпрос 9.1: 
Бихте ли могли да конкретизирате дали под понятието „ежедневник“ попадат 

освен печатни (национални/регионални) и интернет издания и други медии с 

всекидневна периодичност на актуализация? 

 
Отговор: 
Ежедневниците включват регионални и национални всекидневници, както и 

електронни издания. 

  

Въпрос 9.2: 
Описаното изискване следва ли да може да се докаже като изпълнено с един 

договор или сумарно с всички изпълнени договори? В случай, че броят на медиите се 

сумира, допустимо ли е преброяването на един и същ медиен източник повече от 

веднъж, пропорционално на броя на изпълнените договори, в които е бил включен в 

списъка за мониторинг/клипинг? 

 
Отговор: 
Професионалният опит на участника може да се докаже с три договора – по 

един за всяка от трите посочени години, стига всеки договор да съдържа изисквания 

минимум от различни изследвани издания. Може и с един общ договор за трите години 

заедно, като всяко изследвано заглавие не би трябвало да се повтаря като обект на 

изследване повече от три пъти за трите години общо.   

 

 

С уважение: 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА,  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 

 

 

 

 


