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Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А   
                                                                           

 
 
изх. № 26-П-197/16.08.2013 г. 
 
ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
    

  

  

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания с вх. № 26-П-197/13.08.2013 г.; вх. № 94-Л-

82/13.08.2013 г.; вх. № 26-М-234/13.08.2013 г. и вх. № П-94-Л-14/14.08.2013 г. относно 

открита от Министерство на икономиката и енергетиката процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: «Комуникационна кампания за насърчаване на 
вътрешния туризъм в България и оценка на ефективността на националния 
маркетинг» по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., при 
следните обособени позиции:  

- Обособена позиция № 1: „Анализ на причините за пътуванията на българи в 
чужбина и в страната” по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на 

вътрешния туризъм в Република България”;  

- Обособена позиция № 2: „Интегрирана комуникационна кампания за 
насърчаване на вътрешния туризъм” по проект „Комуникационна кампания за 

насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”;  

- Обособена позиция № 3: „Мониторинг на ефективността от маркетинговите 
дейности по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в 

Република България””;  

- Обособена позиция № 4: „Оценка на ефективността на националния маркетинг 
през 2012 и 2013 г.” по проект „Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка 

на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии”, 

открита с Решение № РД-16-955 от 15.07.2013 г. на министъра на икономиката и 

енергетиката,  на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в законоустановения срок, Ви 

предоставяме следното разяснение:  

 
Въпрос 1: Във връзка с договорите, които трябва да се предоставят за доказване 

на опит по Обособена позиция № 1, въпросът ни е: Ще бъде ли признат договор, който е с 

начална дата август 2009 и крайна дата: юни 2011 г. Проектът е именно в рамките на 

програмата и е с предмет: „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на 

туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” към МИЕТ. 

Отговор: В т. 3 /стр. 29 от документацията за участие/, съгласно разпоредбите на 
чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и в т. 2.1.5.2. „Доказателства за технически възможности …” 

/стр. 48 от документацията за възлагане на поръчката/, възложителят е поставил 

изискване за придобит опит от успешно изпълнени в рамките на последните три години, 

считано до срока за подаване на офертите, договори. За да бъде приет този договор, като 

доказателство за придобит опит е необходимо участника да представи към Списъка с 

договорите доказателства, а именно да представи  препоръки за добро изпълнение към 

всеки в списъка договор, посочени от участника в Образец № 4. Препоръките трябва да са 

надлежно оформени с издател. Препоръките следва да съдържат предмет на договора, 

период на изпълнение, стойност и дали договорът е изпълнен качествено. 
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Въпрос 2: За експертите, които са външни по проекта, нужно ли е сключването на 
граждански договори, които да удостоверяват тяхното участие в проекта или е достатъчно 

предоставянето на декларации за ангажираност на експертите? 

Отговор: Няма поставено изискване от Възложителя за сключване на граждански 
договори с експертите от екипа на участника. Съгласно изискванията на Възложителя 

всеки експерт представя автобиография, както и декларация, че ще бъде непрекъснато и 

изцяло ангажиран с дейностите по изпълнение на проекта за целия срок на изпълнение на 

договора, съдържаща се в автобиографията.  

 
Въпрос 3: В образец №1 от документацията, в раздел „административни сведения” 

се изисква попълването на данни за участника като: адрес, телефон, и-мейл, ЕИК, 

Булстат, банкови сметки. Предвид горното, какво следва да попълни участник, който е 

обединение между юридически лица, но самото обединение не е юридическо лице и не е 

регистрирано като ДЗЗД: 

А) банковата сметка и булстата на водещия партньор в обединението? 

Б) обединението да се регистрира като ДЗЗД и да открие банкова сметка? 

В) съответните графи да не се попълват? 

Отговор: В т. III.1.3. от Обявлението на поръчката, Възложителят е посочил, че 
няма изискване за създаване на юридическо лице, поради което в Образец № 1 се 

попълват данните на партньора, който представлява обединението, съобразно 

договора/споразумението за създаване на обединението. 

 
Въпрос 4: Въз основа на Ваш отговор на въпрос № 8 от разяснения с изх. № 26-М-

244/ 08.08.2013, според който „участникът следва да представи примерни визии на 

всички предложени рекламни материали, които са включени в общата концепция за 

дизайн и рекламно послание“, моля пояснете, означава ли думата всички, че 

Възложителят изисква да получи примерни визии за всички рекламни материали, 

изисквани в техническата спецификация, т.е. 32 сценария за предавания, 32 сценария за 

рубрики, 50 сториборда за ТВ клип?. 

Отговор: Участикът следва да предостави примерни визии на всички предложени 
рекламни материали, които са включени в общата концепция за дизайн и рекламно 

послание, в това число  да представи и един примерен сценарии за предаване, един 

примерен сценарии за рубрика и един примерен сториборд за ТВ клип. 

Въпрос 5: Във връзка със създаването и излъчването на рубрика в Документацията 
/стр. 15, т.2.1/  Връзки с обществеността е посочено, че следва да бъдат създадени 

„минимум 32 рубрики“, които да бъдат излъчени в „останалите три национални 

телевизии“. Моля, Възложителят да поясни дали очаква във всяка една от трите телевизии 

да бъдат излъчени по 32 рубрики, т.е. общо 96 излъчвания в трите телевизии или общо 32 

рубрики/излъчвания следва да бъдат разпределени между трите телевизии. 

Отговор: Възложителят има предвид да бъдат излъчени общо за трите национални 
ефирни телевизии минимум 32 рубрики.  

Въпрос 6: В Образец №2 (Списък на документите, съдържащи се в Офертата), при 
изброяване съдържанието на Плик №1, в т.10 е записано, че следва да бъде приложен 

документ за закупена документация. Дали това е техническа грешка, при положение, че 

цялата документация е предоставена на сайта на МИЕ и може безплатно да бъде получена 

в деловодството? 

Отговор: В Образец №2 „Списък на документите, съдържащи се в Офертата”, при 
изброяване съдържанието на Плик №1, в т.10 е допусната техническа грешка. Такъв 
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документ не е посочен в т. 2 „Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията” 

/стр. 46-49 от документацията за участие/, поради което този документ не се изисква от 

Възложителя и не следва да се представя.  

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП настоящото разяснение се изпраща до всички 

лица, които са получили документация и са посочили адрес за кореспонденция, прилага 

се към документацията, която се получава от други лица и се публикува на интернет 

сайта на възложителя: www.mee.government.bg. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 

 
 
 

 
БРАНИМИР БОТЕВ 
Заместник - министър на икономиката и 

енергетиката 

Ръководител на Средносрочна рамкова 

инвестиционна програма  
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