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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А И  

Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А   

  

Изх. № 26-Е-424/13.08.2013 г. 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

    

  

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 26-Е-424/09.08.2013 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:  
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Въпрос 1: Каква е приблизителната продължителност на интервюто за всеки от 

въпросниците, както следва: 

 за въпросник за дълбочинни интервюта с експерти; 

 за въпросник за дълбочинни интервюта с крайни потребители; 

 за въпросник за количествено изследване сред  чужди туроператори; 

 за въпросник за количествено изследване сред  чуждестранни крайни 

потребители /реални и потенциални/; 

 за въпросник за оценка на националната информационна система и 

националния туристически интернет сайт; 

 за въпросник за количествено изследване сред български туроператори; 

 за въпросник за количествено изследване сред български крайни потребители 

/реални и потенциални/? 

 

Отговор:  

Следва да се има предвид разработената методика за оценка, в която е заложен 

метод на регистрация на информацията е пряко полу-стандартизирано интервю с 

максимална продължителност 20 /двадесет/ минути. 

 

Въпрос 2: Какви дефиниции са използвани при реализацията на проекта през 2011 г. 

за понятията „реален краен потребител“ и „потенциален краен потребител“ ? 

 

Отговор:  

Дефинициите, които са използвани при реализацията на проекта през 2011 г. са 

следните: 

Реален краен клиент - потребител на туристически продукти и/или услуги 

Потенциален краен клиент - потребител, който не изразява потребностите си в даден 

момент, но притежава данни да се превърне в реален консуматор на туристически продукти 

и/или услуги 

 

Въпрос 3: С какви дялове в извадките от крайни потребители са реалните и 

потенциалните потребители? 

 

Отговор:  

За подготовка на офертата на участника се посочва общ брой извадки. Дялово 

съотношение конкретно не се посочва. Изисква се достатъчно представителна извадка за 

съответния пазар. 
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Въпрос 4: Кои са „потребителите на националната информационна система“, има ли 

възможност за достъп до тази система и ако да – къде е достъпна? 

 

Отговор:  

Потребител на националната информационна система е всяко физическо и/или 

юридическо лице. Достъп до публичната част на тази система е осигурен на интернет 

страницата на Министерство на икономиката и енергетиката - 

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html и на официалния туристически портал 

www.bulgariatravel.org  

 

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  

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html
http://www.bulgariatravel.org/
http://www.mee.government.bg/
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