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№ 26-00-12 

 

Дата 18.01.2016г. 

 
 

 

 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  

 

Във връзка с постъпило искане за разяснение по  Документация за участие в 

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

на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на 

Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020г. по обособени 

позиции: 

 

Позиция 1: Провеждане на социологически проучвания за степента на 

информираност и социологическо измерване на имиджа на програмата сред 

целевите групи на програмата и широката общественост. 

 

Позиция 2: Провеждане на социологически проучвания за оценка 

изпълнението на Годишните планове за действие и удовлетвореността от 

провеждането на информационните дни за популяризиране изпълнението 

на програмата “ и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), Ви уведомявам за следното: 

 

Въпрос 1: 

Една от целевите групи на планираните изследвания е „Бенефициенти - 

организации, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

при изпълнението на проекти по ОПИК (стр.16 от Документацията). Въпросът ни е, 

Възложителят ще предостави ли на Изпълнителя изчерпателни списъци с всички 

бенефициенти и техните контакти (пощенски адрес, телефон, име за контакт, 

електронен адрес e-mail), с които е сключен договор към датите на провеждане на 

различните проучвания, за да може Изпълнителя да направи съответните 

статистически извадки, необходими за осъществявания на проучванията . 
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Отговор на въпрос 1: 

Възложителят ще предостави на изпълнителя изчерпателни списъци с всички 

бенефициенти, които са сключили договори и техните контакти. 

Въпрос 2:  

Как по-конкретно дефинира Възложителят следните подгрупи:“ Участниците в 

процеса на вземане на решения/ лидери на мнение в България;“ и „Лидери на 

мнение в ЕС/ европейските институции;“ (стр.16 от Документацията)  

Отговор на въпрос 2: 

Има се предвид представители на институции, фирми и НПО в България и ЕС, 

които участват в процеса на подготовка, обсъждане, вземане на решения, 

изпълнение и оценка на изпълнението на ОПИК. 

Въпрос 3:  

Има ли ограничения във времето кога трябва да бъдат проведени националните 

проучвания по ОП1-Дейност2 и ОП2-Дейност1, извън изрично посочените в 

документацията крайни срокове за докладите? Обвързано ли е началото на 

провеждане на националните проучвания сред население, бенефициенти и 

медиатори по горните дейности с някакви събития, зависещи от Възложителя (напр. 

някакъв минимален и максимален период след започване на изпълнението на 

Годишен план за действие)? 

Отговор на въпрос 3: 

Проучванията трябва да са проведени в срок, който позволява да се направи 

оценка на изпълнението на Годишния план за действие за съответната година и да 

се направят препоръки за разработването на план за действие за следващата 

година. 
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Въпрос 4: Да се проследи и оцени степента на изпълнение на индикаторите, 

заложени в Годишните планове за действие по ОПИК, както и индикатори, заложени 

в ОП „Иновации и конкурентоспособност“, отнасящи се до мерките за информация 

комуникация на ниво оперативна програма“,(стр.17 от Документацията). Ще бъдат 

ли предоставени от Възложителя актуални индикатори, заложени в текущите ГПД по 

ОПИК и в какъв срок след подписване на договор ще бъдат предоставени? 

Отговор на въпрос 4: 

Индикаторите ще бъдат предоставени след приемане на годишен план за 

действие за съответната година. 

Въпрос 5:  

Първоначалното изследване по ОП2-Дейност1, чийто доклад е дължим в рамките на 

3 месеца след подписване на договора, следва ли да „оцени степента на въздействие 

на предприетите мерки за информация и комуникация в изпълнение на Годишните 

планове за действие “? Ако да, кой Годишен план за действие ще бъде оценяван – 

разработения за 2016 г. или ГПД за 2015 г.? 

Отговор на въпрос 5: 

Следва да се оцени нивото на информираност на респондентите към момента на 

провеждане на проучването  (встъпително изследване). 

Въпрос 6:  

Кои „количествени параметри за физическо изпълнение“ трябва да бъдат 

оценени/измерени? Какво се има предвид под „физическо“ изпълнение? „Да се 

осигурят достоверни, валидни и обективни данни и информация от 

проведените социологически проучвания за целите на мониторинга и 

оценката на изпълнението на ГПД, включително постигнатите количествени 
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параметри на физическото изпълнение (outputs) на дейностите по 

информация и комуникация по ОПИК“. (стр.17 от Документацията). 

Отговор на въпрос 6: 

Зависят от предложените в техническото предложение от страна на Изпълнителя. 

Под „физическо“ изпълнение следва да се разбира реализирането и 

осъществяването на заложените дейности по информация и комуникация по ОПИК в 

техническата спецификация. 

 

 

Божидар Лукарски 

Министър на икономиката   
 

 

 


