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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Дейност 5 „Информация и публичност 

на проекта“ от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на 

„ВиК“ ООД, Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 

АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. 

Целта на поръчката, идентифицирана от Възложителя, съвпада напълно с нашата цел 

при изпълнение на поръчката, а именно: да се постигне качествено и професионално 

изпълнение на заложените в съответния проект мерки за информация и комуникация пред 

широката общественост. 

Очакваните резултати след изпълнение на поръчката са осигурено изпълнение на всички 

мерки за информация и публичност през целия срок на физическо изпълнение на 

дейностите по проекта при стриктно следване на условията на Приложение № 2 „Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия за проекти на стойност над 

500,000.00 Евро и по-конкретно: 

● създадена интернет страница на проекта с интернет банер 

● изработени информационни билбордове за проекта – общо 12 броя 

● изработени обяснителни табели за проекта – общо 6 броя 

● изработени 2 броя рол-банери по проекта 

● организирани и проведени публични събития по проекта – общо 2 броя; изготвени 

и разпространени минимум прессъобщения – общо 4 броя (по 2 за всяко събитие) 

● организирани и проведени официални церемонии за проекта – общо 12 броя; 

изготвени и разпространени минимум 24 прессъобщения (по 2 за всяко събитие) 

● изготвени и разпространени по време на събитията 240 броя химикалки, 120 броя 

чаши, 120 броя конферентни чанти, 120 броя флаш памет (USB). 

Прогнозната стойност на поръчката е 189 724,65 лв. (сто осемдесет и девет хиляди 

седемстотин двадесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС. 
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Планираната продължителност на изпълнение е до изпълнение на всички дейности 

съгласно настоящата спецификация, но не по-късно от 31.12.2023 г.  

Дейностите, в обхвата на обществената поръчка са: 

Вид дейност Брой 

Създаване на интернет страница (вкл. Интернет банер) 1 

Поставяне на билбордове 12 

Поставяне на постоянни обяснителни табели 12 

Изработване на банери по проекта 2 

Организиране и провеждане на публични събития 

(пресконференции/информационни дни) за представяне на проекта 
2 

Организиране и провеждане на официални церемонии - за стартиране на 

строителните дейности и за откриване на завършените обекти 
12 

Химикалки 240 

Чаши 120 

Конферентни чанти 120 

Флаш памет (USB) 120 

 

Концепцията ни за качествено и срочно изпълнение на всяка една дейност, която е 

включена в Техническата спецификация се базира на следните основни принципи: 

-  добре подбран екип от експерти с практически опит; 

-  контрол върху изпълнението на всяка една дейност, спазване на график и 

прилагане на мерки за качество; 

- техническо и организационно обезпечаване; 

- изпълнение на дейностите  в съответствие с изискванията на Възложителя; 
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- активна комуникация и ефективно сътрудничество и взаимодействие с 

Възложителя и всички заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнението на 

поръчката. 

 

II. Методи и подход за  изпълнението на дейностите/задачите по договора 

 

Методологията ни за изпълнение на дейностите представя виждането на Участника 

относно фазите за изпълнение на договора, необходимостта и очакваните резултати от 

всякa една от дейностите/поддейностите и конкретните действия за тяхното постигане; 

организацията за изпълнение на поръчка и структурата на предложения екип за 

изпълнението й; начините и средствата за взаимодействие между екипите на Възложителя 

и Изпълнителя, в т.ч. и примерен Комуникационен план; средствата и методиката за 

осигуряване на качеството и приложението на предложената методология в контекста на 

конкретните дейности. В допълнение е описан начина, по който използването на 

предложената методология ще допринесе за успешното изпълнение на поръчката и са 

предложени мерки за контрол, относими към цялостния процес на изпълнение на 

дейностите по договора, които Участникът планира да прилага с цел качествено и 

навременно изпълнение на поръчката. Чрез така предлаганата методология ще се изпълни 

изискването на Възложителя за осигуряване на:  

• координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и 

Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между тях;  

• оптимално използване на ресурсите;  

• текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;  

• разпространяване навреме на необходимата информация до всички 

заинтересовани участници.  

Структурирали сме информацията по начин, който от една страна улеснява 

разглеждането на основните аспекти на планираната работа, а от друга позволява бързо 

идентифициране на онези части, които са обект на техническа оценка. Структурата на 

предложението за изпълнение на поръчката и съответствието на отделните раздели и 

точки с изискванията за минимално съдържание, съгласно изискванията на Техническата 

спецификация. 
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Техническото ни предложение за изпълнение на настоящата поръчка представлява 

цялостен структуриран процес, в рамките на който ще се организират, изпълняват и 

контролират всички дейности за успешното изпълнение на договора.  

Този процес обхваща организационно и систематично иницииране, планиране, 

изпълнение, оценяване, контролиране и отчитане на дейностите. 

Успешната реализация на договора ще зависи до голяма степен от опита на екипите 

изпълняващи дейностите, добрите работни отношения със страните по проекта и тясното 

сътрудничество с изпълнителите по отделните договори.  Това от своя страна изисква 

екипът на Изпълнителя да бъде съставен от професионалисти със задълбочени експертни 

познания, опит в изпълнението на подобни дейности и такива, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд и други финансови източници от ЕС. 

Изграждането на добри работни взаимоотношения и контакти със съответните служители 

в организациите на заинтересованите страни ще бъде важно, за да се осигурят 

навременните одобрения и разрешения, необходими при изпълнението на конкретните 

дейности и задачи. Това налага изготвяне на добри комуникационни връзки и организация 

между участващите страни, както и спазване на тази организация през целия период на 

договора.  

Методи и подход за  изпълнението на дейностите/задачите по договора 

Метод Подход (връзка с изпълнението на договора) 

Планиране на 

изпълнението 

на проекта  

Планиране на изпълнението е от основно значение за постигането на 

поставените цели.  

По време на встъпителната фаза ще бъде актуализиран планът за 

изпълнение на проекта, който впоследствие ще се използва за 

мониторинг на изпълнението.  

При необходимост планът ще бъде актуализиран своевременно. 

Контрол 

Изпълнителят прилага стриктни правила/система за мониторинг и 

контрол по изпълнението проекта, което да гарантира че: 

резултатите отговарят на тези, заложени от възложителя - 

Водоснабдяване и канализация Силистра ООД, изпълнени са 

качествено и в срок и в рамките на предвидения бюджет на проекта. 
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Метод Подход (връзка с изпълнението на договора) 

Управление на 

риска 

Методите за управление на риска, ще бъдат наблюдавани по време 

на изпълнението, и ще се осъществява текущ мониторинг на 

рисковете, така че да се вземат своевременни решения и мерки за 

противодействие. 

Изпълнителят прилага стратегия за управление на риска.  

Управление на 

качеството 

Важно е всички резултати/продукти да бъдат с изискуемото 

качество. В тази връзка Изпълнителят ще използва управленски 

процедури, които осигуряват необходимото качество.  

Отчетност и 

мониторинг 

Изпълнителят ще разработи и съгласува ефективен формат за 

докладване.  

Изпълнителят прилага ясна система за мониторинг на напредъка и 

контрол върху сроковете за изпълнение.  

Управление на 

проблеми 

Проблеми/въпроси ще се появяват непрекъснато по време на 

изпълнението на договора. Всички проблеми ще бъдат 

идентифицирани своевременно, така че те могат да бъдат 

управлявани и решавани своевременно.  

 

Предложените методи и подходи за управление на изпълнението на настоящата 

обществена поръчка са базирани на дългогодишния опит на Кандидата при изпълнението 

на договори със сходен обем и обхват на дейностите. Предложенията са съобразени със 

спецификата на настоящата услуга и обхващат всички дейности, идентифицирани от 

Възложителя в Техническата спецификация. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА  

 

 

Подходът на Дръстър Медия Груп ЕООД при сформирането на екипа от ключови 

експерти, които ще изпълняват дейностите и задачите по договора, е изцяло съобразен с 
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изискванията на Възложителя за квалификация и професионален опит. Изборът на лицата 

е съобразен със следните принципи:  

  обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение или друго 

влияние, което да попречи на реалната преценка на експертите;  

 професионална компетентност – експертите, които ще изпълнят задачите да 

притежават всички необходими познания за успешно изпълнение на 

поръчката; 

 конфиденциалност - запазване в тайна на информацията, ползвана или 

получена в процеса на работата;  

 почтеност - честност, последователност и обективност при изпълнението на 

задачите;  

 отговорност за разработените анализи, заключения и препоръки;  

 рационалност - ясно и конкретно определяне на целите и обхвата на 

отделните задачи;  

 координираност - съгласуване изпълнението на задачите с Възложителя.  

Изпълнителят е подбрал и предлага екип от ключови експерти с изключително 

богат опит и отлична квалификация по въпросите, свързани с предмета на поръчката. 

Консултантът няма да сменя експерти през целия срок на договора, предмет на 

настоящата поръчка, освен при необходимост и след предварително одобряване от 

Възложителя на новото лице, което ще отговаря най-малко на посочените задължителни 

изисквания от спецификацията. За ефективното и навременно изпълнение на всички 

дейности по поръчката, съгласно изискванията на Възложителя нашият екип ще осигури 

екип от ключови експерти, а именно:   

1. Ръководител екип 

2. Експерт „Графичен дизайнер“ 

3. Експерт „Публични събития“ 

4. Експерт „Интернет и социални мрежи“  

 

Дейността на екипа от експерти ще се администрира от управителя на 

дружеството, участник по настоящата обществена поръчка, който ще бъде ангажиран 

с вътрешнофирмената координация на  експертите и с контрола върху изпълнението на 

дейностите по обществената поръчка.  

Членовете на експертния екип на Изпълнителя: 



 
 7 

- ще са на разположение да поемат работата изключително по настоящия 

договор за цялото време на изпълнението му, както изискват отговорностите им; 

- ще са на разположение през целия срок на изпълнението на поръчката - до 

приемането й от страна на Възложителя - ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 

– Силистра; 

- ще са задължени да работят в съответствие с договора, в т.ч. с Техническата 

спецификация и Техническото предложение за изпълнение на дейностите по поръчката, 

изготвено от Изпълнителя. 

Във връзка с предвидените за изпълнение дейности в рамките на организацията и 

управлението на проекта, Изпълнителят гарантира качественото изпълнение на 

дейностите, описани долу в текста. Изпълнението на всяка една от дейностите ще 

преминава през следните основни етапа: 

 

Встъпителен етап:  

 

Основната цел на този етап е поставянето на стабилна основа за осъществяването 

на предмета на настоящата поръчка - „Информация и публичност на проекта“ от проект 

„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, 

Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, АДБФП №Д-

34-66/21.08.2019 г. По своята същност тази фаза представлява начален подготвителен 

етап, в рамките на който се планира да бъде извършена предварителната работа по 

изпълнението на поръчката, в т.ч. анализиране на информацията, уточняване на 

евентуални неясноти, свързани с обхвата на поръчката, конкретни детайли на дейностите, 

включени в обхвата на поръчката, както и други необходими подготвителни дейности. 

Съществен елемент от изпълнението й е и идентифициране и анализ на рисковете, 

свързани с изпълнението, както и утвърждаване на плана от дейности и мерки, насочени 

към навременното им управление (минимизиране). По време на встъпителния етап ще се 

встъпителен 
етап 

етап на 
същинско  

изпълнение 

заключителен 
етап 
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организира и изпълнението на някои от стъпките, изискващи ранно стартиране. Целта е да 

се постигне ефективно използване на времевия ресурс. 

 Встъпителния етап от своя страна включва следните стъпки (действия), 

необходими за цялостното планиране на дейностите, включени в обхвата на поръчката: 

 

Мобилизация на екипа  

 

Провеждане на вътрешна среща на екипа от експерти на Изпълнителя  

По време на встъпителния етап от изпълнението на договора Изпълнителят 

планира да бъде осъществена мобилизация на екипа от експерти. За целта по негова 

инициатива, непосредствено след сключване на договора, ще бъде проведена вътрешна 

среща на екипа от експерти, на която ще бъде дискутирано тяхното разпределение по 

дейности, комуникационните връзки между експертите в екипа за изпълнение на 

договора, комуникационните връзки с Възложителя, подхода за представяне на 

продуктите и резултатите от работата, необходимите източници на информация за 

извършване на планираните дейности и други, относими към предмета на поръчката 

въпроси. На тази среща Ръководителят на екипа ще запознае експертите от екипа с 

основните изисквания за изпълнение на отделните дейности, по които съответните 

експерти ще имат отношение. Чрез реализацията на тази стъпка се очаква да бъдат 

постигнати следните резултати:  

Провеждане на вътрешна среща на екипа на Изпълнителя;  

Определяне вътрешната комуникация и координация в екипа на Изпълнителя;  

Уточняване процеса на работа.  

 

Провеждане на Встъпителна среща с Възложителя 

 

 Непосредствено след сключване на договора за изпълнение на обществената 

поръчка, екипът ни ще предложи на експертите на Възложителя провеждането на 

Встъпителна среща. Предлагаме в рамките на срещата да бъдат обсъдени предложените от 

нас стратегия, подход и методология за извършване на отделните поддейности, сроковете 

за осъществяването им, настъпили съществени промени в средата, информация за 

обстоятелства и документи, които ще са необходими за целите на изпълнението на 

поръчката и които, поради това, че не са публично достъпни ще разчитаме на 

съдействието на Възложителя за тяхното осигуряване, определяне на лица за контакт и 
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начини за комуникация между страните, както и други въпроси, които Възложителят 

счита за важни. В тази връзка екипът ни ще отправи формално запитване към 

Възложителя за определяне на удобен за неговите служители ден и час за провеждане на 

срещата.  

 Във Встъпителната среща от страна на Дръстър Медия Груп ЕООД ще участват 

управителя и експертите от екипа на участника.  

 Встъпителната среща ще бъде отправна точка за успешното и навременно 

изпълнение на дейностите по договора.  

 Изключително важно за ефективността от изпълнението на поръчката е 

постигането на съгласие между Възложителя и Изпълнителя по редица важни въпроси, 

които ще намерят своята проекция при по-нататъшната реализация на договора. Въпреки 

че голяма част от отговорите на тези въпроси се съдържат в настоящото Техническо 

предложение, са възможни различни гледни точки по отделните елементи от 

изпълнението на договора. Поради това, според Дръстър Медия Груп ЕООД  е 

изключително важно да се постигне еднакво разбиране по ключовите елементи, свързани 

с изпълнението на обществената поръчка. Според Дръстър Медия Груп ЕООД 

въпросите, които следва да се обсъдят на Встъпителната среща, са както следва:  

- целите на настоящата поръчка;  

- опитът и впечатленията на Изпълнителя във връзка с извършването на 

дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка;  

- обсъждане на специфични въпроси, свързани с конкретната поръчка и  

- даване на указания от страна на Възложителя относно основните сфери, в 

които Изпълнителят следва да насочи усилията си;  

- идентифицираните основни рискове и допускания за успешното изпълнение 

на договора;  

- допълнителни (потенциални) задачи, които може да се наложи да бъдат 

изпълнявани във връзка с договора;  

- възможностите за оказване на съдействие от страна на Възложителя във 

връзка с изпълнението на настоящата поръчка;  

- необходимостта от осигуряване на допълнителни ресурси от страна на 

Възложителя и/или Изпълнителя;  

- план-графика за изпълнение на дейностите и основните ключови моменти в 

него;  

- други относими въпроси. 
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По време на срещата Изпълнителят ще предложи на Възложителя да се 

определят лица за контакт с цел подобряване на координацията и комуникацията при 

изпълнението на всички етапи от ангажимента.  

С провеждането на Встъпителната среща се очаква да се поставят основите на 

добрия тон на сътрудничество между експертите от екипа на Изпълнителя и ангажираните 

с изпълнението на Програмата служители на Възложителя. При установена необходимост, 

по време на изпълнение на договора за обществена поръчка, ще бъдат организирани и 

провеждани допълнителни срещи, които могат да бъдат инициирани, както от 

Възложителя, така и от Изпълнителя. Виждането на Участника, базирано на база опита в 

изпълнението на сходни договори е, че регулярното провеждане на работни срещи между 

представителите на Възложителя и Изпълнителя е добра практика, която гарантира 

своевременният обмен на информация и мнения във всеки от етапите от извършването на 

анализите и способства за постигане на добро качество на резултатите. В резултат от 

изпълнението на това действие се очаква да бъде постигнато:  

 Обсъждане процеса на работа и уточняване на детайли;  

 Дефиниране на комуникационни канали и начини на координация на 

дейностите;  

 Определяне на лице/лица за контакт. 

 

 

Етап на същинско изпълнение на дейностите по договора.  

   

 Съгласно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, този етап 

ще включи изпълнението на петте дейности, включени в обхвата на поръчката, а именно: 

№ Дейност  Срок за  изпълнение 

1 създаване на интернет страница (вкл. интернет 
банер), 

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

2 поставяне на билбордове - 12 бр. (по 2 за всеки от 6-
те строителни обекта в обхвата на проекта),  

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 
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3 поставяне на постоянни обяснителни табели след 
изпълнението на проекта – 12 бр. (по 2 за всеки от 6-
те строителни обекта в обхвата на проекта),  

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

4 изработване на банери по проекта - 2 бр.; не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

5 организиране и провеждане на публични събития 
(пресконференции/информационни дни) за 
представяне на проекта - 2 бр.,   

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

6 организиране и провеждане на официални 
церемонии - 12 бр.: за стартиране на строителните 
дейности и за откриване на завършените обекти,  

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

7 изготвяне и публикуване на медийни публикации 
(по 2 бр. за всяко мероприятие) - минимум 28 бр.1 

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

8 подготовка и разпространение на промоционални 
материали за събитията. 

 

не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни 

от получаване на писмото 

от страна на Изпълнителя 

 

Процесът на изпълнение на дейностите ще бъде разделен на няколко три основни 

етапа, както следва: 

• начален етап - получаване на възлагателно писмо от възложителя „ВиК“ 

ООД - Силистра; 

                                                           
1 Заложените медийни публикации са задължителна съпътстваща дейност към всяко от предвидените 

мероприятия (публични събития и официални церемонии ); Броят им е съобразен с броя на планираните 
събития и изискванията на наръчника за минимум 1 прессъобщение/публикация преди и след всяко 
мероприятие.  
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• същински етап на изпълнение – дейности по подготовка, разпределяне на 

задължения между членовете на екипа на Участника, изпълнение на възложената дейност; 

• Съгласуване с Възложителя и получаване на одобрение; 

• След получаване на одобрение от страна на Възложителя – същинска 

реализация на дейността  

• Отчитане изпълнението на конкретната дейност. 

 

В йерархично отношение взаимоотношенията между участниците  в изпълнението 

на ОП изглежда по следния начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръ
ко

во
ди

те
л 

ек
ип

Експерт 
Графичен дизайн 

Експерт  Интернет и 
социални мрежи

Експерт Събития

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – Силистра 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ГР. СИЛИСТРА 
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Работата на експертите при спазване на всички изисквания за изпълнение на 

дейностите посочени в техническата спецификация се управлява от Ръководителя на 

екипа. Той разпределя задачите и отговорностите на останалите експерти, ангажирани в 

изпълнение на дейностите. Всеки експерт притежава необходимото образование и опит и 

има точно определени функции и задачи съобразно своята компетентност и позиция в 

екипа. 

Изпълнението на всяка от дейностите, както и на всяко събитие в рамките на 

определена дейност, стартира след получаване на изрично възлагателно писмо от 

Възложителя. След получаване на възлагателно писмо от възложителя за изпълнение на 

конкретна дейност от техническата спецификация екипът ни ще извърши определени 

действия, които подпомагат всеки следващ организационен етап от изпълнението на 

поръчката: 

- Анализ на параметрите на заявката; 

- Разпределение на дейностите между експертите в екипа; 

- Поставяне на конкретни срокове за изпълнение; 

- Анализ на рискове и превантивни мерки; 

- Създаване на план за реакция при промяна в организацията; 

- Съгласуване на задачите, които следва да се изпълнят с Възложителя и екипа за 

управление на проекта и извършване на корекции спрямо коментарите; 

За успешната реализация на всички дейности по поръчката Ръководител екип ще 

изготви работен план за изпълнението на всяка дейност, в който ще бъде направено и 

разпределение на основните функции и задължения на експертите в екипа. Работният план 

ще включва материално осигуряване и ресурсното му обезпечаване. При разработване на 

плана ще се вземат предвид всички рискове, които могат да възникнат. Експертите от 

екипа ще изпълняват задачите си съобразно работния план и ще се отчитат на 

Ръководител екип.  

 

Разпределение на задачите, отговорности и задължения: 

 

 Ръководител екип отговаря за цялостното изпълнение на договора, включително 

за управлението, организацията и контрола на изпълнение на всички дейности, свързани с 

организирането и провеждането на предвидените по спецификация събития. Гарантира 

своевременното изпълнение на дейностите, осъществява координация  с Възложителя и 



 
 14 

други заинтересовани страни. Организира периодични работни срещи с представители на 

Възложителя и екипа по текущи въпроси, свързани с договора, както и за съгласуване на 

проектите на информационните и рекламни материали. Присъства, съответно определя 

експерти за присъствие през цялото време на провеждане на събитията. Контролира 

спазването на правилата за визуализация на всички материали и продукти в договора. 

Отговаря за качеството по изпълнение на всички дейности по позицията. 

Експерт „Публични събития“ отговаря и осигурява изпълнението на дейностите,  

съгласно техническата спецификация, за които се изисква неговата квалификация и опит. 

Присъства през цялото време на организираните събития, обезпечава логистичното и 

техническо оборудване. Също така изготвя съобщенията до медиите. Осигурява 

публичност на организираните събития, разпространение на рекламни карета и всички 

други сходни дейности; проследява медийното отразяване на всяко от събитията, като 

подготвя медиен мониторинг. Представя и отчита резултатите от работата си на 

Ръководител екип. 

Експерт „Графичен дизайнер“ изготвя дизайна на визуалната идентификация на 

проекта, на рекламни карета, на интернет банери, банери по проекта, 

информационни/обяснителни табели и билбордове, уебсайт, рекламни карета и всички 

други дейности, за които се изисква дизайн и предпечат, съгласно Техническата 

спецификация и респ. „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.“. Експертът отчита изпълнението на поставените 

задачи пред Ръководител екип, като отговаря за тяхното качествено и навременно 

изпълнение. 

Експерт „Интернет и социални мрежи“ изготвя проект на интернет страница, 

(вкл. интернет банер), съобразно изискванията на Възложителя, и в съответствие с 

предложения дизайн от експерт „Графичен дизайн и предпечат“, включващ визия, 

функционалност, менюта и др.; представя на възложителя дизайна и функционалностите 

на разработените сайт и банер; след съгласуване с възложителя публикува уеб сайта в 

интернет; обучава служители на възложителя за работа със сайта и начините за промяна и 

допълване на информация в същия създава и поддържа профил/фен страница в 

социалните медии, управлява съдържанието в социалните медии за съответните срокове 

(след предварително съгласуване с Възложителя), както и всички други дейности, за които 

се изисква експертният му опит и квалификация, съгласно Техническата спецификация. 

Експертът отчита изпълнението на поставените задачи пред Ръководител екип, като 

отговаря за тяхното качествено и навременно изпълнение. 
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Разпределение на отговорностите и дейностите между експертите за времето от получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя до извършването на съответната дейност. 

Дейност Експерт  Задача  Срок за 

изпълнение  

Резултат  

Създаване на интернет страница 
на проекта (вкл. интернет банер) 

 

Ръководител екип  - Отговаря за цялостното 

изпълнение на договора; 

- Организира встъпителна 

среща с Възложителя; 

- При необходимост 

организира среща с 

възложителя за уточняване 

на параметрите при 

изпълнението на дейността  

- Координира работата на 

екипа  

- Следи за промени в 

националното и европейско 

законодателство, правилата 

на ОПОС 2014 – 2020 

година, вкл. за промени в 

правилата за публичност.  

- Отговаря за качественото 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на писмото от 

страна на 

Изпълнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциониращ в 

интернет 

пространство 

интернет страница, 

вкл интернет банер 
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и навременно  изпълнение 

на дейността в съответствие 

с изискванията на 

техническата спецификация 

и Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване на 

изисквания за визуализация 

в съответствие с „Единен 

наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“: 

- Организира работата на 

експерт Графичен дизайн и 

експерт Интернет и 

социални мрежи 

- При необходимост 

привлича допълнителни 

експерти от структурата на 
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участника  

- Съгласува визията, 

функционалността и 

менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер с 

възложителя  

- Участва в представянето 

на интернет страница и 

интернет банер на 

възложителя  

- След съгласуване с 

възложителя организира 

обучение на Обучение на 

служители на възложителя 

за работа със сайта и 

начините за промяна и 

допълване на информация в 

същия; 

- Отговаря за изпълнението 

на договора, за докладване 
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на нередности 

- Докладва на възложителя 

за настъпване на 

обстоятелства, които биха 

застрашили изпълнението на 

договора; 

 

Експерт „Графичен 

дизайнер“ 

- Разработва  дизайна на 

интернет страницата и 

интернет банера 

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на интернет страницата и 

интернет банера, съгласно 

„Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“ 

- Участва в разработването 

на визията, 

функционалността и 
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менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер съвместно с 

експерт „Интернет  и 

социални мрежи“ 

- Съвместно с експерт 

„Интернет  и социални 

мрежи“ представят на 

ръководителя на екипа 

проект за визията, 

функционалността и 

менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер  

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя  

- Докладва на 
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ръководителя на екипа за 

стадиите на изпълнение на 

дейността, като в случай на 

затруднения или на 

възникване на 

обстоятелства, който 

затрудняват изпълнението 

на дейността предлага 

коригиращи мерки за 

преодоляване на 

закъсненията 

- Участва в представянето 

на визията, 

функционалността и 

менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер на 

възложителя 

 

Експерт „Интернет 

и социални мрежи“ 

- Отговаря за разработване 

функционалността, 
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менютата и други на 

интернет  страницата и 

интернет банера 

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на интернет страницата и 

интернет банера, съгласно 

„Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“ 

- Участва в разработването 

на визията, 

функционалността и 

менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер съвместно с 

експерт „Графичен дизайн“ 

- Съвместно с експерт 

„Графичен дизайн“ 
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представят на ръководителя 

на екипа проект за визията, 

функционалността и 

менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер  

- Докладва на 

ръководителя на екипа за 

стадиите на изпълнение на 

дейността, като в случай на 

затруднения или на 

възникване на 

обстоятелства, който 

затрудняват изпълнението 

на дейността предлага 

коригиращи мерки за 

преодоляване на 

закъсненията 

- Участва в представянето 

на визията, 

функционалността и 
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менютата и др. на 

разработените проекти за 

интернет страница и 

интернет банер на 

възложителя 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя  

- Обучава служители на 

възложителя за работа със 

сайта и начините за промяна 

и допълване на информация 

в същия; 

 

Поставяне билбордове - 12 бр. (по 2 

броя за всеки от 6-те строителни 

обекта в обхвата на проекта) 

Ръководител екип  - Отговаря за цялостното 

изпълнение на договора; 

- Организира встъпителна 

среща с Възложителя; 

- При необходимост 

организира среща с 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на писмото от 

страна на 
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възложителя за уточняване 

на параметрите при 

изпълнението на дейността  

- Координира работата на 

екипа  

- Следи за промени в 

националното и европейско 

законодателство, правилата 

на ОПОС 2014 – 2020 

година, вкл. за промени в 

правилата за публичност.  

- Отговаря за качественото 

и навременно  изпълнение 

на дейността в съответствие 

с изискванията на 

техническата спецификация 

и Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване на 

изисквания за визуализация 

Изпълнителя. 
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в съответствие с „Единен 

наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“: 

- След получаване на 

възлагателното писмо 

уведомява експерт Графичен 

дизайн за започването на 

изпълнението на дейността 

- Организира изпълнението 

на дейността, съгласно 

изискванията на 

техническата спецификация  

- Отговаря за изработването 

на проекта, съгласуването и 

издаването на разрешение за 

поставяне (монтаж) на 

билборда е отговорност на 

Изпълнителя. 

Разрешителното за монтаж 

се издава от собственика на 
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имота – община/ възложител 

/на база представен от 

Изпълнителя типов 

конструктивен проект/, като 

собственик на рекламната 

конструкция - съгласно ЗУТ. 

- Привлича допълнителни 

експерти – служители на 

участника за изработването 

на конструктивен проект, 

монтаж и демонтаж на 

билбордите  

- Представя за 

одобрение на възложителя 

дизайна за всеки билборд.; 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя следи за 

отстраняването на същите в 

срока, указан от 

възложителя  

- Отговаря за изпълнението 
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на договора, за докладване 

на нередности 

- Докладва на възложителя 

за настъпване на 

обстоятелства, които биха 

застрашили изпълнението на 

договора; 

 

 Експерт графичен 

дизайн  

- След получаване на 

възлагателно писмо от 

Възложителя и уведомяване 

от ръководител екип 

разработва дизайна на всеки 

един билборд в съответствие 

с изискванията на Единния 

наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“ и спазвайки 

техническите изисквания 

посочени в Наръчника и 

техническата спецификация 
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- Изготвя текстовата и 

визуална информация за 

всеки билборд  

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на интернет страницата и 

интернет банера, съгласно 

„Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“ 

- Съгласува с ръководител 

експерт проекта на всеки 

един билборд 

- След одобрението на 

дизайна, текстовата и 

визуалната информация от 

страна на ръководител екип, 

съгласува заедно с 

ръководител екип проекта на 

всеки билборд с 
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възложителя 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя 

 

 Служители на 

Дръстър Медия 

Груп ЕООД – 

монтажисти и др. 

- Изработват 

конструкциите за всеки един 

билборд  

- Доставят (вкл. 

превозват) всеки един 

билборд – по 2 на 

строителна площадка; 

- След предварително 

разрешение за монтаж преди 

официалната церемония 

„Първа копка“ и/или при 

стартиране на изпълнението 

на дейностите по проекта, 

монтират по два билборда на 

всяка площадка  
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Поставяне на постоянни 

обяснителни табели след 

изпълнението на проекта – 12 бр. 

(по 2 за всеки от 6-те строителни 

обекта в обхвата на проекта) 

Ръководител екип  - Отговаря за цялостното 

изпълнение на договора; 

- Организира встъпителна 

среща с Възложителя; 

- При необходимост 

организира среща с 

възложителя за уточняване 

на параметрите при 

изпълнението на дейността  

- Координира работата на 

екипа  

- Следи за промени в 

националното и европейско 

законодателство, правилата 

на ОПОС 2014 – 2020 

година, вкл. за промени в 

правилата за публичност.  

- Отговаря за качественото 

и навременно  изпълнение 

на дейността в съответствие 

с изискванията на 

техническата спецификация 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на 

възлагателното 

писмо от страна 

на Изпълнителя 

 

Поставени 

постоянни 

обяснителни табели 

след изпълнението 

на проекта – 12 бр. 

(по 2 за всеки от 6-

те строителни 

обекта в обхвата на 

проекта) 
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и Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване на 

изисквания за визуализация 

в съответствие с „Единен 

наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“: 

- След получаване на 

възлагателното писмо 

уведомява експерт Графичен 

дизайн за започването на 

изпълнението на дейността 

- Организира изпълнението 

на дейността, съгласно 

изискванията на 

техническата спецификация  

- Привлича допълнителни 

експерти – служители на 
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участника за монтажа на 

табелите  

- Представя за 

одобрение на възложителя 

дизайна за всека 

обяснителна табела.; 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя следи за 

отстраняването на същите в 

срока, указан от 

възложителя  

- Отговаря за изпълнението 

на договора, за докладване 

на нередности 

- Докладва на възложителя 

за настъпване на 

обстоятелства, които биха 

застрашили изпълнението на 

договора; 

 

 Експерт графичен - След получаване на   
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дизайн  възлагателно писмо от 

Възложителя и уведомяване 

от ръководител екип 

разработва дизайна на всяка 

обяснителна табела в 

съответствие с изискванията 

на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“ 

и спазвайки техническите 

изисквания посочени в 

Наръчника и техническата 

спецификация 

- Изготвя текстовата и 

визуална информация за 

всяка табела (х 2 на 

строителна площадка)  

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на интернет страницата и 
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интернет банера, съгласно 

„Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“ 

- Съгласува с ръководител 

експерт проекта на всяка 

обяснителна табела 

- След одобрението на 

дизайна, текстовата и 

визуалната информация от 

страна на ръководител екип, 

съгласува заедно с 

ръководител екип проекта на 

обяснителни табели с 

възложителя 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя 

 Служители на - Доставят (вкл.   
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Дръстър Медия 

Груп ЕООД – 

монтажисти и др. 

превозват) обяснителните 

табели – по 2 на строителна 

площадка; 

- монтират по две 

обяснителни табели  на 

всяка площадка, в рамките 

на една седмица след датата 

на отстраняване на 

билборда. 

Изработване на банери (рол 

банери) по проекта - 2 бр. 

Ръководител екип - Отговаря за 

цялостното 

изпълнение на 

договора; 

- Организира 

встъпителна среща с 

Възложителя; 

- При необходимост 

организира среща с 

възложителя за 

уточняване на 

параметрите при 

изпълнението на 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на 

възлагателното 

писмо от страна 

на Изпълнителя 

изработени 2 броя 

рол-банери по 

проекта 
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дейността  

- Координира работата 

на екипа  

- Следи за промени в 

националното и 

европейско 

законодателство, 

правилата на ОПОС 2014 

– 2020 година, вкл. за 

промени в правилата за 

публичност.  

- Отговаря за 

качественото и 

навременно  изпълнение 

на дейността в 

съответствие с 

изискванията на 

техническата 

спецификация и Единния 

наръчник на 

бенефициента за 

прилагане на правилата за 
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информация и 

комуникация 2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване 

на изисквания за 

визуализация в 

съответствие с „Единен 

наръчник на 

бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и 

комуникация 2014-2020 

г.“: 

- След получаване на 

възлагателното писмо 

уведомява експерт 

Графичен дизайн за 

започването на 

изпълнението на 

дейността 

- Организира 

изпълнението на 

дейността, съгласно 
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изискванията на 

техническата 

спецификация  

- при необходимост 

привлича допълнителни 

експерти – служители на 

участника  

- Представя за 

одобрение на възложителя 

дизайна на рол банерите.; 

- В случай на коментари 

и бележки от страна на 

Възложителя следи за 

отстраняването на същите 

в срока, указан от 

възложителя  

- Отговаря за 

изпълнението на договора, 

за докладване на 

нередности 

- Докладва на 

възложителя за 
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настъпване на 

обстоятелства, които биха 

застрашили изпълнението 

на договора; 

Експерт Графичен 

дизайн  

- След получаване на 

възлагателно писмо от 

Възложителя и уведомяване 

от ръководител екип 

разработва дизайна на рол 

банерите в съответствие с 

изискванията на Единния 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“ и спазвайки 

техническите изисквания 

посочени в Наръчника и 

техническата спецификация 

- Изготвя текстовата и 

визуална информация за рол 

банерите 

- Отговаря за точното 
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спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на интернет страницата и 

интернет банера, съгласно 

„Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ 

- Съгласува с 

ръководител експерт 

визуалния проекта на рол 

банерите 

- След одобрението на 
дизайна, текстовата и 
визуалната информация от 
страна на ръководител екип, 
съгласува заедно с 
ръководител екип проекта на 
рол банери с възложителя – 
текст, дизайн, конструкция, 
цветови решения за 
конструкцията и сака  
- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 
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същите в срока, указан от 

възложителя 

Организиране и провеждане на 2 

бр. публични събития 

(пресконференции/информационни 

дни) за представяне на проекта – 

общо 2 бр. 

Ръководител екип - - Отговаря за цялостното 

изпълнение на договора; 

- - Организира 

встъпителна среща с 

Възложителя; 

- При необходимост 

организира среща с 

възложителя за уточняване 

на параметрите при 

изпълнението на дейността  

- Координира работата на 

екипа  

- Следи за промени в 

националното и европейско 

законодателство, правилата 

на ОПОС 2014 – 2020 година, 

вкл. за промени в правилата 

за публичност.  

- Отговаря за качественото 

и навременно  изпълнение на 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на 

възлагателното 

писмо от страна 

на Изпълнителя 

организирани и 

проведени 

публични събития 

по проекта – общо 2 

броя; изготвени и 

разпространени 

минимум 

прессъобщения – 

общо 4 броя (по 2 за 

всяко събитие) 
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дейността в съответствие с 

изискванията на 

техническата спецификация 

и Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване на 

изисквания за визуализация в 

съответствие с „Единен 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“: 

- След получаване на 

възлагателното писмо 

уведомява експерт 

„Публични събития“, 

Графичен дизайн  и 

технически асистент за 

започването на изпълнението 

на дейността  
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- съгласува с Възложителя 

конкретните дати и часове за 

провеждане на публичните 

събития, на предварително 

определените от 

Възложителя места  

- подсигурява  фотограф, 

Озвучител/осветител, Водещ 

модератор за провеждането 

на публичните събития 

- Организира цялостното 

изпълнение на дейността, 

съгласно изискванията на 

техническата спецификация  

- Ръководи, координира и 

контролира работата на 

експертите, разпределя 

задачите между тях и следи 

за спазването на сроковете; 

- при необходимост 

привлича допълнителни 

експерти  
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- съгласува с възложителя 

всички дейности и 

материали, свързани с 

подготовката и провеждането 

на всяко от събитията -  

визия и съдържание на 

материалите, 

програма/сценарии,  

презентации, сценария, 

покани за анонсиране на 

събитието и  ; 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя следи за 

отстраняването на същите в 

срока, указан от възложителя  

- Отговаря за изпълнението 

на договора, за докладване на 

нередности 

- Докладва на възложителя 

за настъпване на 

обстоятелства, които биха 
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застрашили изпълнението на 

договора; 

Експерт „Публични 

събития“  

- Организира изцяло 

провеждането на публичните 

събития 

- Подготвя 

програма/сценарий и 

презентация (на база 

информация за проекта, 

предоставена от 

Възложителя); 

- Съвместно с техническия 

асистент избира и предлага 

на ръководителя на екипа 

подходяща зала за 

провеждане на събитията, 

оборудвани е маси и столове, 

светли, климатизирани, с 

безжичен достъп до интернет 

- подходящи за съответното 

събитие; 

- Изготвя и изпраща покани 
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за анонсиране на събитието 

(заедно с одобрената от 

Възложителя 

програма/сценарий) по 

електронна поща до 

потенциалните участници по 

списък, предоставен от 

Възложителя; 

- Изготвя и Разпространява 

прессъобщение до средствата 

за масово осведомяване 

и/или публикуване на 

рекламно-информационно 

каре в регионална печатна 

медия.  

- Съдейства на екипа на 

ВИК Силистра за 

публикуване на 

предварителна информация 

за събитието на интернет-

страницата на бенефициента, 

след представянето и от 
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възложителя 

- След приключване на 

събитието изготвя и 

разпространява 

прессъобщение, в което 

резюмирано се представя 

информацията за проекта, 

след представянето и от 

възложителя 

- Съдейства след 

приключване на събитието 

текстът да се публикува и на 

интернет- страницата на 

бенефициента. 

- подсигурява за всяко 

събитие модератор, 

фотограф, техническо 

оборудване , озвучаване и 

осветление (в случай на 

необходимост), кетъринг 

съгласно изискванията на 

техническата спецификация; 
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- Организира разполагането 

на указателни табели за 

улесняване достъпа на 

участниците до залата;  

- Организира 

разпространението на 

промоционалните материали 

- Контролира техническия 

асистент при регистрацията 

на участниците в събитията и 

изготвяне на присъствени 

списъци; 

- Координира работата на 

експертите, които ще 

участват в публичните 

събития – модератор, 

фотограф, технически 

асистент, озвучители, 

осветители 

 

Експерт Графичен 

дизайн  

- След получаване на 

възлагателно писмо от 
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Възложителя и уведомяване 

от ръководител екип подготвя 

и изработва дизайна и 

оформлението на всички 

материали, необходими за 

провеждането на публичните 

събития (покани, програми и 

др.) в съответствие с 

изискванията на Единния 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“ и техническата 

спецификация 

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на изготвените материали, 

съгласно „Единен наръчник 

на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ 
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- Съгласува с 

ръководител екип дизайна на 

материалите, необходими за 

провеждането на публичните 

събития 

- След одобрението на 

дизайна, текстовата и 

визуалната информация от 

страна на ръководител екип, 

съгласува заедно с 

ръководител екип проекта им 

с възложителя – текст, дизайн 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя 

 

фотограф - заснема публичните 

събития с професионално 

оборудване, с висока 

разделителна способност, с 
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подходящи контрасти, фокус 

и композиция - с високо 

качество, илюстриращи 

всички важни аспекти на 

събитията, както и 

отразяващи ключови 

моменти от събитията 

- извършва подбор на 

минимум 30 броя снимки  

- Съгласува с 

ръководител екип 

подбраните снимки   

Озвучител/осветител - Подсигуряват 

техническото обезпечаване 

на публичните събития  

  

Водещ модератор - осигурява 
комуникацията по време на 
провеждането на публичните 
събития,  

- прави връзка между 
събеседниците, както и 
между събеседниците и 
публиката,  

- задава въпроси, прави 
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изводи и обобщения, 

- следи за протичането 
на събитието по зададената 
програма и извършва и др. 
присъщи дейности 

технически асистент  - Съвместно с експерт 

публични събития избира и 

предлага на ръководителя на 

екипа подходяща зала за 

провеждане на събитията 

- Осигуряване на 

регистрацията на 

участниците в началото на 

събитието; 

- Осигурява 

присъствени списъци , следи 

за своевременното им 

попълване  

  

Организиране и провеждане на 

официални церемонии – общо 12 

броя, за стартиране на 

строителните дейности и за 

Ръководител екип - Отговаря за цялостното 

изпълнение на договора; 

- Организира 

встъпителна среща с 

Възложителя; 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на 

организирани и 

проведени 

официални 

церемонии за 

проекта – общо 12 
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откриване на завършените обекти 

 

- При необходимост 

организира среща с 

възложителя за уточняване на 

параметрите при 

изпълнението на дейността  

- Координира работата 

на екипа  

- Следи за промени в 

националното и европейско 

законодателство, правилата 

на ОПОС 2014 – 2020 година, 

вкл. за промени в правилата 

за публичност.  

- Отговаря за 

качественото и навременно  

изпълнение на дейността в 

съответствие с изискванията 

на техническата 

спецификация и Единния 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

възлагателното 

писмо от страна 

на Изпълнителя 

броя; изготвени и 

разпространени 

минимум 24 

прессъобщения (по 

2 за всяко събитие) 
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2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване 

на изисквания за 

визуализация в съответствие с 

„Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“: 

- След получаване на 

възлагателното писмо 

уведомява експерт „Публични 

събития“, Графичен дизайн  и 

технически асистент за 

започването на изпълнението 

на дейността  

- съгласува с Възложителя 

конкретните дати и часове за 

провеждане на официалните 

церемонии, на предварително 

определените от Възложителя 

места  

- подсигурява  фотограф, 
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Озвучител/осветител, Водещ 

модератор за провеждането на 

официалните церемонии 

- Организира 

цялостното изпълнение на 

дейността, съгласно 

изискванията на техническата 

спецификация  

- Ръководи, координира 

и контролира работата на 

експертите, разпределя 

задачите между тях и следи за 

спазването на сроковете; 

- при необходимост 

привлича допълнителни 

експерти  

- съгласува с 

възложителя всички дейности 

и материали, свързани с 

подготовката и провеждането 

на всяка от церемониите-  

визия и съдържание на 
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материалите, 

програма/сценарии,  

презентации, сценария, 

покани за анонсиране на 

събитието и  ; 

- В случай на коментари 

и бележки от страна на 

Възложителя следи за 

отстраняването на същите в 

срока, указан от възложителя  

- Отговаря за 

изпълнението на договора, за 

докладване на нередности 

- Докладва на 

възложителя за настъпване на 

обстоятелства, които биха 

застрашили изпълнението на 

договора; 

Експерт „Публични 

събития“  

 

- Организира изцяло 

провеждането на 

официалните церемонии 

- Подготвя 

  



 
 57 

програма/сценарий и 

презентация (на база 

информация за проекта, 

предоставена от 

Възложителя); 

- Съвместно с 

техническия асистент избира 

и предлага на ръководителя 

на екипа подходящ терен за 

провеждане на официалните 

церемонии 

- Изготвя и изпраща 

покани за анонсиране на 

церемониите (заедно с 

одобрената от Възложителя 

програма/сценарий) по 

електронна поща до 

потенциалните участници по 

списък, предоставен от 

Възложителя; 

- Изготвя и 

Разпространява 
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прессъобщение до средствата 

за масово осведомяване и/или 

публикуване на рекламно-

информационно каре в 

регионална печатна медия.  

- Съдейства на екипа на 

ВИК Силистра за 

публикуване на 

предварителна информация за 

официалните церемонии на 

интернет-страницата на 

бенефициента, след 

представянето и от 

възложителя 

- След приключване на 

официалните церемонии 

изготвя и разпространява 

прессъобщение, в което 

резюмирано се представя 

информацията за проекта, 

след представянето и от 

възложителя 
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- Съдейства след 

приключване на събитието 

текстът да се публикува и на 

интернет- страницата на 

бенефициента. 

- подсигурява за всяко 

събитие модератор, фотограф, 

техническо оборудване , 

озвучаване и осветление (в 

случай на необходимост), 

кетъринг съгласно 

изискванията на техническата 

спецификация; 

- Контролира 

техническия асистент при 

регистрацията на участниците 

в официалните церемонии  и 

изготвяне на присъствени 

списъци; 

- Координира работата 

на експертите, които ще 

участват в официалните 
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церемонии– модератор, 

фотограф, технически 

асистент, озвучители, 

осветители 

- Организира 

разпространението на 

промоционалните материали 

по време на събитията 

- Следи за поставянето на 

подходящо място (при 

възможност, съобразно 

терена, на който се провежда 

събитието) на поне един от 

изработените в рамките на 

настоящата поръчка банери, 

който да информира за 

наименованието на проекта, 

общия бюджет, стойността на 

помощта от ЕС чрез 

съответния фонд и 

съфинансирането от 
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държавния бюджет. 

 - в случай, че възложителят 

разполага със  знамената на 

Европейския съюз и на 

Република България следи за 

тяхното поставяне  

Експерт Графичен 

дизайн 

- След получаване на 

възлагателно писмо от 

Възложителя и уведомяване 

от ръководител екип подготвя 

и изработва дизайна и 

оформлението на всички 

материали, необходими за 

провеждането на 

официалните церемонии 

(покани, програми и др.) в 

съответствие с изискванията 

на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ и 
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техническата спецификация 

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на изготвените материали, 

съгласно „Единен наръчник 

на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ 

- Съгласува с ръководител 

екип дизайна на материалите, 

необходими за провеждането 

на официалните церемонии 

- След одобрението на 

дизайна, текстовата и 

визуалната информация от 

страна на ръководител екип, 

съгласува заедно с 

ръководител екип проекта им 

с възложителя – текст, дизайн 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 
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Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя 

фотограф - заснема официалните 

церемонии с професионално 

оборудване, с висока 

разделителна способност, с 

подходящи контрасти, фокус 

и композиция - с високо 

качество, илюстриращи 

всички важни аспекти на 

събитията, както и 

отразяващи ключови моменти 

от събитията 

- извършва подбор на 

минимум 30 броя снимки  

- Съгласува с 

ръководител екип подбраните 

снимки   

  

Озвучител/осветител

  

Подсигуряват техническото 

обезпечаване на официалните 

церемонии 
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 Водещ модератор - осигурява комуникацията по 

време на провеждането на 

публичните събития,  

- прави връзка между 

събеседниците, както и между 

събеседниците и публиката,  

- задава въпроси, прави 

изводи и обобщения, 

- следи за протичането 

на събитието по зададената 

програма и извършва и др. 

присъщи дейности 

  

 технически асистент - Съвместно с експерт 

публични събития избира и 

предлага на ръководителя на 

екипа подходящ терен за 

провеждането на 

официалните церемонии 

- Осигурява на 

регистрацията на участниците 

в началото на официалните 

церемонии; 
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- Осигурява 

присъствени списъци, следи 

за своевременното им 

попълване 

Подготовка и разпространение на 

промоционални материали за 

събитията по проекта 

• 240 броя химикалки, 

• 120 броя чаши. 

• 120 броя конферентни чанти 

• 120 броя флаш памет (USB) 

Ръководител екип - Отговаря за цялостното 

изпълнение на договора; 

- Организира встъпителна 

среща с Възложителя; 

- При необходимост 

организира среща с 

възложителя за уточняване на 

параметрите при 

изпълнението на дейността  

- Координира работата на 

екипа  

- Следи за промени в 

националното и европейско 

законодателство, правилата 

на ОПОС 2014 – 2020 година, 

вкл. за промени в правилата 

за публичност.  

- Отговаря за качественото и 

не по-малко от 

30 (тридесет) 

календарни дни 

от получаване 

на 

възлагателното 

писмо от страна 

на Изпълнителя 

изготвени и 

разпространени по 

време на събитията 

240 броя 

химикалки, 120 

броя чаши, 120 броя 

конферентни чанти, 

120 броя флаш 

памет (USB). 
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навременно  изпълнение на 

дейността в съответствие с 

изискванията на техническата 

спецификация и Единния 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.  

- Отговаря за спазване на 

изисквания за визуализация в 

съответствие с „Единен 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020 г.“: 

- След получаване на 

възлагателното писмо 

уведомява експерт „Публични 

събития“, Графичен дизайн  и 

техническите асистенти за 

започването на изпълнението 
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на дейността  

- съгласува с Възложителя 

изработения дизайн за всеки 

артикул -  240 броя 

химикалки, 120 броя чаши, 

120 броя конферентни чанти и 

120 броя флаш памет (USB)  

- Организира 

цялостното изпълнение на 

дейността, съгласно 

изискванията на техническата 

спецификация и следи за 

спазването и 

- Ръководи, координира 

и контролира работата на 

експертите, разпределя 

задачите между тях и следи за 

спазването на сроковете; 

- при необходимост 

привлича допълнителни 

експерти  
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- В случай на коментари 

и бележки от страна на 

Възложителя следи за 

отстраняването на същите в 

срока, указан от възложителя  

- Отговаря за 

изпълнението на договора, за 

докладване на нередности 

- Докладва на 

възложителя за настъпване на 

обстоятелства, които биха 

застрашили изпълнението на 

договора; 

Експерт „Графичен 

дизайн“ 

- След получаване на 

възлагателно писмо от 

Възложителя и уведомяване 

от ръководител екип 

подготвя и изработва дизайна 

и визията на всички 

промоционални материали в 

съответствие с изискванията 

на Единния наръчник на 
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бенефициента за прилагане 

на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“ 

и техническата 

спецификация 

- Отговаря за точното 

спазване на изискванията за 

визуализация по отношение 

на изготвените материали, 

съгласно „Единен наръчник 

на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ 

Изработва дизайн и обща 

визия за промоционалните 

материали 

- Съгласува с 

ръководител екип дизайна и 

визията на промоционалните 

материали 

- Предлага на 

ръководителя на екипа поне 
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три мостри за всеки един от  

промоционалните материали 

– химикалки, чаши, 

конферентни чанти и фалш 

памет; 

- Съгласува мострите на 

промоционалните материали 

с ръководителя на екипа. 

- След одобрението на 

дизайна, текстовата и 

визуалната информация и 

мострите от страна на 

ръководител екип, съгласува 

заедно с ръководител екип 

проекта им с възложителя . 

- В случай на коментари и 

бележки от страна на 

Възложителя отстранява 

същите в срока, указан от 

възложителя 

Експерт Публични 

събития 

- Организира 

разпространението на 
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промоционалните материали 

по време на събитията по 

проекта – публични събития 

и официални церемонии 

 

Технически 

асистенти 2 бр.  

. организират съхраняването, 

разпространението и 

предаването на 

промоционалните материали.  
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IV. Начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите, които са необходими за точното изпълнение 

на възложената услуга. 

 

Комуникацията и координацията, както и цялостното взаимодействие между 

екипите на Изпълнителя и Възложителя, са от изключителна важност за успешното 

изпълнение на проекта.  

 В рамките на този раздел, излагаме нашето предложение за начини за 

осъществяване на комуникацията и координацията с Възложителя, екипа на Възложителя 

и с останалите участници в изпълнението на проекта. Разделът включва виждането ни 

относно системата за комуникация на следните нива:  

 екип за изпълнение на поръчката,  

 Изпълнител-Възложител,  

 Изпълнител-Възложител- Участници в изпълнението на проекта  

 Изпълнител-Възложител- Управляващ орган на програмата. 

Успешното и ефективно осъществяване на комуникацията и координацията 

предполага: 

 Информиране на всички заинтересовани страни от страна на Бенефициента 

по АДБФП относно дейностите по договорите веднага след стартирането им. 

 Ясни комуникационни канали, установени в писмена форма със 

стартирането на договора. 

 Оказване на съдействие и координация от страна на екипите по проекта. 

 Редовни срещи между Изпълнителя и Възложителя, както и с екипа на 

Възложителя;  

 Поддържане на постоянна комуникация с представителите на 

заинтересованите страни, високо качество на представените анализи/ доклади 

/проучвания/проекти и др. документи. 

 За Изпълнителя, комуникацията и координацията с Възложителя и неговия екип 

представлява постоянен процес, фокусиран най-вече върху две цели: 

 получаване на обратна връзка по отношение на резултатите  

 получаване на съдействие от Възложителя, при необходимост. 

 В тази връзка подходът ни ще е насочен към подобряване информираността и 

координацията с представителите на Възложителя по повод извършваните дейности, 

управление на обратната връзка . 
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 Системата ни на взаимодействие с Възложителя е изградена от елементи – обекти и 

субекти, и връзки между тях, осъществявани чрез различни канали на комуникация.  

 За целите на настоящата поръчка за субекти ще считаме вътрешния екип на 

Възложителя, включително и определените от него лица за комуникация и координация с 

Изпълнителя на поръчката. Участникът  допуска, че екипът по проекта ще работи в тясно 

сътрудничество в процеса на осъществяване на оперативната координация и управление 

при изпълнението на договора. В рамките на своите правомощия Възложителят ще оказва 

съдействие на Участника с оглед безпроблемното и цялостно изпълнение на договора. 

 Обект в системата ни на комуникация и координация ще са данните и 

информацията, които ще предоставяме на и получаваме от Възложителя.  

 В зависимост от същността на обекта на комуникация, каналите за предаването му 

ще се разграничават на официални и оперативни.  

 Официалните канали се изразяват преди всичко в официалното депозиране 

(входиране) в деловодството на Възложителя или в изпращането с официална поща / 

куриер на документи, съдържаща съществена информация – искания на информация или 

съдействие, доклади и т.н.  

 Оперативните канали имат за цел бързо и ефективно взаимодействие и обмяна на 

информация, с цел извършване на конкретна задача по изпълнението на обществената 

поръчка и без необходимост от официалното документиране на процеса. Подобни канали 

са електронната поща, телефонните разговори, проведените срещи. Освен комуникация, 

естеството на поръчката изисква осъществяване и на ефективна координация с вътрешния 

екип по управление на проекта, която е и предпоставка за ефективно изпълнение на 

задачите. Координацията, като един от аспектите на системата на комуникация, е свързана 

с предварително уточняване/съгласуване на подхода за функциониране на елементите й. В 

тази връзка, непосредствено след сключване на договора (например, в рамките на 

Встъпителната среща), ще потвърдим на Възложителя лицата за контакт с нас, ще 

съгласуваме каналите за комуникация с неговите представители и каналите за обмяна на 

информация. От страна на Изпълнителя, комуникацията и координацията на оперативно 

ниво ще се осъществява от експерт, определен да отговоря за това, а на административно 

– от представляващия дружеството. Информацията, която ще бъде обменяна с 

Възложителя, ще бъде както от технически, така и от административен характер 

(например, свързана с организирането на срещи). Възложителят ще бъде информиран за 

изпълнението на всички етапи от работата, освен това, с оглед осигуряване на ефективен и 

своевременен обмен на информация за напредъка по дейностите, планираме провеждането 
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на оперативни срещи за обмяна на информация и съгласуване изпълнението на текущите 

задачи.  

 Особено важни за успеха на обществената поръчка са координацията и 

взаимодействието между екипите на Изпълнителя и Възложителя. В тази връзка 

Изпълнителят счита, че организирането на съвместни работни срещи, между екипите на 

Изпълнителя и Възложителя, са особено важни за качеството на работата. Целта на тези 

срещи е да се гарантира, че членовете на двата екипа имат еднакво разбиране за смисъла и 

значението на резултатите от дейностите, както и за тяхното по- нататъшно използване за 

целите на следващите дейности.  

 Управление на комуникационните процеси - Процесите по управление на 

комуникациите осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, 

разпространение, съхранение и унищожаване (при необходимост) на информация и данни. 

Те осъществяват критичната за успеха връзка между експерти, идеи и данни. Всеки 

участник в изпълнението на договора е отговорен да изпраща и получава съобщения с 

екипа на Възложителя по определени комуникационни канали. Основните елементи за 

успешното управление на комуникационните канали са: 

 Планиране на комуникациите - определяне на нуждите на заинтересованите страни 

от информация и данни: кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и от кого. 

Нуждата от предоставяне на информация за изпълнение на договора е общовалидна, но 

информационните нужди и методите на разпространение са индивидуални;  

 Разпространение на получената информация - своевременното достигане на 

информацията до заинтересованите страни, чрез прилагането на планирани дейности за 

комуникация; 

 Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за изпълнението, 

предоставящи информация за използването на ресурсите за постигане на целите на 

договора. 

 Неразделна част от този процес представляват и: отчитане на състоянието - описва 

състоянието в даден момент; отчитане на напредъка - описва какво е постигнал екипът; 

прогнозиране - предполага бъдещото състояние за очаквания напредък; отчета на 

изпълнението - данни за обхвата, разходите, постигнатото качество и резултати. 

За ефективното прилагане на процесите по комуникация е необходимо 

внедряването на конкретни комуникационни процедури. 

 Подход за управление и контрол - Контролът върху оперативното взаимодействие 

и работата по изпълнението на задачите ще се осъществява от Възложителя и от 
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Ръководителя на екипа (вътрешен контрол при спазване условията на техническата 

спецификация и разпоредбите на договора, съгласно утвърдените срокове за реализация 

на дейностите. 

 Представеният модел за комуникация и постоянно взаимодействие гарантира 

съгласуваност и координация между членовете на екипа на Изпълнителя и вътрешния 

екип по управление на проекта, което създава условия за навременно и качествено 

изпълнение на дейностите по обществената поръчка, а от друга - постигане на по-висока 

степен на съгласуваност и обмен на информацията между Изпълнителя и Възложителя и 

участниците в процеса на изпълнение на предмета на поръчката, постоянна ревизия и 

контрол от страна на Възложителя, както и проследяване на всички етапи на дейностите 

по договора. 

  

Примерен комуникационен план 

 Както е изложено в предходната точка комуникацията е едно от ключовите условия 

за осъществяване на ефективно взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя. С цел 

създаването на ефективна организация за протичане на комуникацията между страните, 

ние представяме настоящия примерен комуникационен план, който може да търпи 

развитие и допълване, в хода на изпълнение на поръчката.  

 Цели на настоящия комуникационен план са:  

 Създаване на рамка за ефективна комуникация и координация между 

екипите на Изпълнителя и Възложителя;  

 Подобрена информираност на Възложителя за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работа, за начините за отстраняването им, като и за получаването 

на указания и/или съдействие от Възложителя;  

 Качествена отчетност от страна на Изпълнителя, по отношение на 

резултатите от изпълнение на обществената поръчка;  

 Принципи Комуникационния план ще се изпълнява при спазването на следните 

принципи:  

Недвусмисленост и предсказуемост на комуникацията. Принципът налага екипът 

на Изпълнителя да спазва сроковете и задълженията по изпълнение на обществената 

поръчка. Освен това, в рамките на принципа информацията произвеждана и подавана от 

екипа на Изпълнителя следва да отговаря на следните критерии:  

-  Прецизна - без изопачаване  

-  Обективна - честни, безпристрастни  
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-  Ясна - логични, лесно разбираеми  

-  Стегната - без излишни текстове  

-  Конструктивна - полезни, позитивни  

-  Пълна - без съществени пропуски  

-  Навременна - без забавяне  

-  Използване на техниката на „позитивното общуване“ и търсене на обратна 

връзка.  

 Комуникацията от страна на екипа на Изпълнителя ще бъде винаги добронамерена, 

с фокус върху намирането на решения на евентуалните проблеми. 

 Изпълнителят ще съгласува и ще търси обратна връзка от Възложителя за 

действията и резултатите от работата си, така че текущо да се установяват евентуалните 

отклонения и недостатъци и да бъдат коригирани, преди да са довели до значителни 

забавяния или влошаване на качеството.  

 Спазване на формата, където е необходимо и превес на съдържанието и 

оперативната бързина над формата, когато е допустимо. Изпълнителят ще се отчита и ще 

предава официалните резултати от работата си с приемо- предавателни и констативни 

протоколи, на хартиен и електронен носител и чрез входиране в деловодството на 

Възложителя. За всички останали въпроси, за които е по-важна оперативната бързина и 

гъвкавост, ще бъдат използвани оперативните канали на комуникация – имейл, телефон, 

факс, среща.  

 Поддържане на ясни и „къси“ линии на отчетност и комуникационни канали  

 С цел минимизиране на времето за комуникация и реакция, е нужно каналите на 

комуникация да бъдат между предварително определени за целта лица от страна на 

Изпълнителя и Възложителя. Тези лица следва да имат оперативната самостоятелност да 

разрешават максимално бързо и с минимално чуждо съдействие възникналите проблеми.  

 Адресати Основните адресати на комуникационния план са представляващите 

Изпълнителя и Възложителя лица по договора, както и двата екипа.  

 Косвен адресат на комуникационния план са лицата, пряко засегнати от 

изпълнението на дейностите на обществената поръчка, тъй като комуникацията и 

координацията между Изпълнителя и Възложителя ще имат пряко въздействие върху тях. 

Ефективната комуникация по изпълнението на обществената поръчка ще допринася за: 

получаването на своевременна обратна връзка от тях и т.н.  

 Комуникационните канали по настоящия план са два типа – официални и 

оперативни  
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 Официални канали Официална кореспонденция, входирана в деловодството на 

Възложителя – тя включва доклади, приемо-предавателни и констативни протоколи, 

придружителни писма, официални искания за информация или съдействие, официални 

уведомления по договора.  

 Официални работни срещи – такава например е встъпителната среща, както и 

други срещи, планирани или поискани официално от Изпълнителя, Възложителя, в 

резултат от които се вземат решения по изпълнението на договора. 

 Оперативни канали  

Електронна поща – от страна на Изпълнителя и вътрешния екип по управление на 

проекта, Възложителя. Допълнително могат да бъдат създадени мейл групи, включващи 

всички членове на екипа на Изпълнителя екипа на Възложителя. Телефон - от страна на 

Изпълнителя, като допълнително ще бъдат определени телефонните номера на членове на 

екипа на Изпълнителя и представители на Възложителя, които ще се използват за 

неформална, оперативна комуникация.  

 Оперативни срещи – с цел обсъждане и решаване на определени, конкретни 

въпроси, по изпълнението на дейностите, двете страни по договора могат да организират 

срещи, на които ще присъстват всички или част от членовете на двата екипа. За 

протоколиране на срещите ще се съставят при нужда протоколи или паметни записки или 

ще се разменят имейли, с цел оставяне на одитна следа за взетите решения. 

 Провеждане на регулярни координационни срещи /поне веднъж в месеца/ на 

експерти от двата екипа на Изпълнителя и  Възложителя, на които ще се обсъжда 

последователността на извършване и прогреса на изпълнение на дейностите . 

 Провеждане на ad-hoc срещи с  екипа на Възложителя и/ или с Възложителя по 

искане на експерт за решаването на възникнал проблем във връзка с изпълнението на 

дейностите 

 За адекватно управление на ресурсите при изпълнението на обществената поръчка 

e необходимо да се приложи подход за балансирано управление на ресурсите, намаляване 

на разходите за офис консумативи. Затова подходът, който ние ще въведем, ще се 

фокусира върху балансирано управление на вътрешните и външни комуникации. За тази 

цел сме набелязали следните мерки: 

 1. Пространство за съвместна работа  

 Механизмът почива на преимуществата на уеб базираното пространство, достъпно 

и от вън, със защитена парола на сървърното пространство, в съответствие с фирмените 
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политики и добрите практики в управлението на сигурността. Пространството ще бъде 

използвано за съхранение на:  

-  Списък на дейностите и нивото на изпълнение;  

-  Възложителя, приоритетите, акценти и очакваните резултати от работата. 

-  Вътрешните правила за работа; 

-  Нормативни и други документи, приложи за изпълнение на дейностите; 

-  Друга информация необходима за изпълнение на поръчката. 

-  E-mail списък  

Всички членове на екипа ще бъдат включени в общ имейл списък. Ръководителят 

на екипа ще създаде и поддържа всички промени в този списък. Всеки член на екипа ще 

може да използва този списък, за да общува по-лесно с екипа по въпроси, касаещи 

изпълнението на поръчката.  

 2. Конферентни връзки  

 Екипът ще получи достъп до възможност за осигуряване на конферентна връзка, за 

да могат да се провеждат работни срещи без да е необходимо физическо участие на 

експерти от екипа на Изпълнителя или от екипа на Възложителя. 

 3. Свеждане до необходимия минимум на създаване на документи на хартиен 

носител.  Предвиждаме изготвяне на документи на хартиен носител, в случай че тяхното 

създаване е необходимо за създаване и поддържане на одитна пътека за изпълнение на 

дейностите по Проекта, съобразно правилата на Оперативна програма Околна среда 2014-

2020 г. 

 4. Минимизиране на разходите за хартия – предвиждаме по време на 

изпълнение на дейностите по договора документите да се принтират двустранно, с цел 

намаляване на употребяваната хартия.  

 Отговорности на Изпълнителя  

 При прилагане на настоящия комуникационен план, Изпълнителят ще спазва 

следните отговорности:  

  Ще спазва принципите и правилата на Комуникационния план  

  Ще представя на Възложителя всички изготвени при изпълнението на 

Договора проектни разработки, материали и др. 

  Ще търси активно обратна връзка и в съответствие с получената такава, ще 

извършва нужното преработване и/или допълване на резултатите, в указания 

от Възложителя срок,  
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  Ще информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работа, ще предложи начин за отстраняването им, 

като при нужда, ще уведомява Възложителя за нуждата от указания и/или 

съдействие за отстраняването им;  

 Ще изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 Ще подава на Възложителя, цялата поискана информация, имаща 

отношение към изпълнението на договора и постигането на целите на обществената 

поръчка; 

 Ще пази поверителна конфиденциалната информация, по изпълнението на 

договора 

 Експертите на Участникът, както и представителите на Възложителя в рамките на 

развитието на проекта, ще координират своята работата по време на работни 

срещи/обсъждания. При тези обсъждания (заседания) ще се разяснява съответния статус 

на работите и ще се сравнява с заложените цели и очаквани резултати. Подробен протокол 

след всяко работно заседание ще документира резултатите. 

 Участникът ще оказва пълно съдействие на екипа по проекта при Възложителя, 

когато това е необходимо. 

 Всички дейности отнасящи се до работата с Възложителя ще се координират от 

Ръководителя на екипа на Участника. Отчетността между Изпълнителя и Възложителя ще 

е в съответствие с предложената методология и организация за изпълнение на дейностите. 

 Ясното комуникиране на конкретните въпроси, които се изисква да бъдат 

обсъждани, е неразделна част от всеки ангажимент. В този смисъл нашите цели са:  

 да обсъждаме ясно отговорностите ни във връзка с ангажимента с лицата, 

натоварени с управление, както и да направим преглед на планирания 

обхват и време за изпълнение на дейностите.  

 да получим от лицата, натоварени с управление, информация, която е 

уместна за ангажимента;   

 своевременно да предоставим на лицата, натоварени с управление, 

резултатите от наблюденията, направени в хода на изпълнение на договора, 

които са съществени и уместни във връзка с тяхната отговорност за 

осъществяване на надзор върху процеса на управление на проекта; 
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Комуникационни връзки и взаимоотношения между екипа по проекта на 

Възложителя и екипа на Изпълнителя-консултант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Още при стартирането на договора и през началната фаза ще се формулират 

правилата, процедурите и основните комуникационни канали, връзки и взаимодействия 

между Изпълнителя и Възложителя, Изпълнителя и Изпълнителите по останалите 

дейности/договори в обхвата на проекта; Изпълнителят и заинтересованите лица по 

проекта. Ще се планират, както регулярни срещи според етапите на проекта, така и срещи 

при необходимост – при промяна на обстоятелствата, изискваща спешни решения и 

мерки, идентифицирани рискове, предложения от страна на екипа на Изпълнителя или 

Възложителя за решаване на възникнали казуси и пр. 

 Възложителят и изпълнителят ще определят лица, които могат да изискват 

информация или да изпращат съобщения от други участници в изпълнението на дейности 

Възложител – ВИК Силистра ООД 

 

Ръководител на екип 

Експерт „Интернет и 
социални мрежи“ 

Експерт „Графичен дизайн“ 

 

Експерт Публични  събития  

И
З

П
Ъ

Л
Н

И
Т

Е
Л

 

Представители на 
Възложителя 
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по проекта. Исканията и съобщенията ще са валидни, ако са подписани от тези 

представители; 

 • Процедура за определяне на нуждите от предоставяне на информация на лицата в 

екипа на Изпълнителя: 

 Когато възникне необходимост от предоставяне на информация от друг участник 

(изпълнител) в проекта, експертът в нашия екип, в чиято компетентност е съответната 

информация, ще уведоми писмено Ръководителя на екипа, който от своя страна ще 

препрати искането за предоставяне на информация до участника(изпълнителя), в чиято 

компетентност е информацията, като паралелно ще информира и оторизираното лице от 

вътрешния екип за управление на проекта от страна на Възложителя за необходимостта от 

съответната информация. 

 Когато възникне необходимост от изпращане на съобщение до друг участник 

(изпълнител) в проекта, експертът в нашия екип. в чиято компетентност е информацията в 

съответното съобщение, ще уведоми писмено Ръководителя на екипа, който от своя 

страна ще препрати съобщението до съответния участник(с копие до оторизираното лице 

от страна на вътрешния екип за управление на проекта), и ще информира останалите 

членове на екипа за съответното съобщение. 

 Аналогични процедури за искане за информация и изпращане на съобщения ще 

предложим да бъдат въведени и в екипите на останалите участници в проекта; 

 Определяне на начините на комуникация:  

С цел оперативност в създаването на необходимата организация, при необходимост от 

спешни действия, информация може да бъде предоставяна устно, като в тези случаи 

ръководителя на екипа ще информира устно и оторизираното лице от вътрешния екип за 

управление на проекта.   

 Формат, съдържание и степен на детайлизация на изпращаната информация. 

 Форматът, съдържанието и степента на детайлизация на изпращаната информация 

се определя по видове информация (искане за разяснения, представяне на допълнителни 

документи, съобщения за необходимост от приемане на работи, съобщения за извършени 

проверки от специализирани контролни органи и за предписания в резултат от тези 

проверки, съобщения за изпълнени предписания от проверките на специализирани 

контролни органи, указания и т.н.). 

 Във всяко искане за информация трябва да се посочи необходимия срок за 

получаването й, който да гарантира осигуряване на нормалната ритмичност на работа. Във 
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всички случаи посоченият срок не може за бъде по-кратък от технологичното време за 

изготвяне на съответната информация; 

 Лице, което отговаря за разпространението на дадена информация. 

 Всяко искане за информация или съобщение трябва да бъде адресирано до 

конкретен  Участник в изпълнението на договора, в чиято компетентност е исканата 

информация (може да е и повече от един), или който е пряко засегнат от съответното 

съобщение, като се посочи основанието за това. Във всички случаи искането / 

съобщението трябва да бъде изпратено за сведение и информация и на оторизираното 

лице от вътрешния екип за управление на проекта; 

 Лице или група, които ще получат информацията. 

Всяка изпращана информация трябва да бъде адресирана до лицето/ участника, от когото 

е поискана или за когото е предназначена.  

 Методи или технология, използвани за предаване на информацията, като 

електронна поща. на хартия и др. 

 Във всяко искане за информация или съобщение изпращащата страна трябва да 

посочи приложимата технология / приложимите методи за предоставяне на 

информацията, които ще бъдат най-полезни за ползвателя на информацията: 

 В процеса на изпълнение на определена дейност, експертите от вътрешния и 

външния екип ще поддържат помежду си непрекъсната комуникация с цел оперативност и 

съгласуване на дейностите . 

 Изпълнителят e приел матрична организационна структура, която е в съответствие 

с изискванията за ефективна организация и разпределение на дейностите и е в 

съответствие с водещите световни „най-добри” практики при изпълнение на договори от 

такъв вид и мащаб.  

 Основни принципи, на които се основат мерките и механизмите за вътрешно 

екипна комуникация при определяне на отговорностите и комуникацията с 

Възложителя 

 

Принцип 1: 

Визия за изпълнение При изпълнението на обществената поръчка Участникът разполага с 

необходимите ресурси.  Екипа ще бъде подробно информиран за целите и очакваните 

резултати от изпълнението на договора. Ролята на всеки член на екипа ще бъде ясно 

дефинирана.  Всички експерти от екипа (ключови и неключови) ще докладват директно на 

Ръководителя на екипа. 
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Членовете на екипа притежават необходимия опит от изпълнението на сходни договори. 

Екипа, чрез ръководителя, ще оказва пълна подкрепа на Възложителя, като обръща 

специално внимание на следните фактори: 

• Ефективно съдействие; 

• Бързо разпределяне на работата на ключовите и неключовите експерти; 

• Ефективно използване на съществуващите при Консултанта системи за 

осигуряване на качеството, мониторинг, управление, контрол, комуникация и отчетност. 

 

Принцип 2: 

Ясни и добре осъзнати задачи  

Ръководителят на екипа и ключовите експерти участваха в разработването на настоящето 

предложение.  

Ключовите експерти и Ръководителя на проекта провеждат редовни срещи по време на 

изпълнението на договора. 

По време на първата среща между екипа на изпълнителя ще бъдат презентирани: 

• Техническата оферта, за да може всеки един експерт да получи пълна представа за 

своите задачи и отговорности;  

• Опитът и ресурсите на Изпълнителя; 

• Информация относно разполагаемите ресурси за административната подкрепа, 

която ще се ползва от екипа; 

• Информация относно управлението, контрола на качеството и комуникационните 

взаимовръзки при изпълнение на договора.  

Всеки месец ще се провеждат вътрешни срещи за преглед на напредъка по изпълнение на 

договора, както и за обсъждане на изпълнението, което гарантира, че качеството на 

отчетите отговаря на всички изисквания на Възложителя. 

Принцип 3: 

Ясна организация и план за оказване на подкрепа  

В настоящето техническо предложение е включено подробно описание на задачите на 

експертния екип. 

Ръководителят на екипа на Консултанта и екипа на Възложителя и Възложителя 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра, ще поддържат тясна връзка по всички 

оперативни въпроси.  

Принцип 4: 

Задълбочени познания и достъп до експерти  
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От профила на Дружеството е видно, че притежават богат опит и експертиза за 

качественото изпълнение на договора.  

Ние разполагаме с експерти – професионалисти във областите, свързани с изпълнение на 

договора.  

Към ключовите експерти от екипа ще се идентифицират, координират и разпределят  

НКЕ, които ще подпомагат работата на КЕ. 

Принцип 5: 

Модерни системи на управление  

Консултантът има ясна визия и система за мониторинг и контрол на напредъка по 

изпълнение на проекта, управление на качеството, контрол върху сроковете за изпълнение 

и управление на финансовите ресурси.  

Консултантът ще използва софтуер за екипна работа за поща, календар, система за задачи, 

система за бележки, споделени папки и файлове, изпращане на съобщения и редактиране 

на документи в реално време и други, осигуряващи по-ефективни и качествени резултати 

от работата. 

Принцип 6: 

Ефективна комуникация  

Възложителят и други заинтересовани страни ще имат постоянна комуникация с 

експертния екип на Консултанта.  

Ще бъдат използвани модерни, включително електронни технологии за комуникация, за 

да бъде улесни комуникацията между всички страни по договора.  

Консултантът има ясна визия за комуникационен план при изпълнението на договора. 

 

 Предлаганата от нас организационна структура е разработена така, че да осигурява 

плавно и динамично взаимодействие, като поддържа високо ниво на взаимно 

информиране, съгласуване и подпомагане. Линиите на взаимодействие и йерархично 

положение и съгласуване на дейностите между вътрешния и външния консултантски екип 

по управлението на проекта, които предвиждаме да приложим са представени на 

следващата фигура. 
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Легенда:  

Комуникационни канали –  

Съгласуване на дейностите   

 

Съгласуването на дейностите между вътрешния и външния консултантски екип  ще бъде 

осъществявана по следния начин: 

 Координация за съгласуване на основни стъпки от изпълнението на дейностите – 

осъществява се посредством официална кореспонденция с Възложителя. 

 Оперативна координация по детайлите за изпълнение на всяка отделна дейност или 

задача – осъществява се предимно по електронен път или по телефон. 

 Координацията и организацията ще се осъществява, където е подходящо, 

посредством интерактивни подходи (електронна комуникация, предварителна неформална 

оперативна координация за спестяване на време за формално одобрение и пр.). 

 

Комуникационни връзки с печатни и електронни медии 

Като представител на единствената онлайн и печатна медия в региона „Портал 

Силистра“ и вестник „Силистра прес“, „ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ГР. 

СИЛИСТРА  счита връзките с медиите за един от основните приоритети в работата си. 

изпълнител 

Експерти:

Експерт „Интернет и
социални мрежи“
Експерт „Графичен
дизайн“

Експерт Публични
събития

Допълнителни експерти: 
технически асистент,

Водещ модератор, 

Озвучител/осветител

фотограф

възложител

оторизирани
служители на ВИК
Силистра
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Всички експерти работят с представители на медиите и познават добре медийната среда, 

поддържайки връзки с журналисти и редактори на печатни и електронни издания. 

Работата на екипа с журналистите води до реални резултати за нашите клиенти – реално 

присъствие в медиите чрез статии, интервюта, публикации. 

При медийната комуникация прилагаме следните подходи: 

❖ Комуникационният подход – включва средствата, техниките и механизмите 

за достигане на посланията до различните сегменти от аудиторията. 

❖ Лингвистичният подход – прилага се в две основни форми – говорим и 

писмен език по време на събития, кампании, пресконференции. 

Основните методи за комуникация с медиите се основават на ясна стратегия, която 

подпомага постигането на комуникационните цели. Основните инструменти, които 

подпомагат процеса на комуникация с медиите са онлайн комуникациите, мобилните 

комуникации и писмената комуникация. Важен момент в писмената комуникация е 

предоставяне на съобщения с ясен и разбираем език и стил на медийните послания. 

 

Механизми на комуникация с медиите: 

- Електронна поща – възможност за своевременно предоставяне на 

информацията на представители на медиите; 

- Факс – изпращане на подготвената официална информация по факс; 

- Телефонна връзка – поради опасност от неточности при комуникацията този 

механизъм се използва особено внимателно – предимно в случаите, когато информацията 

вече е предоставена по друг, по-надежден начин  и трябва само да се направят 

допълнителни уточнения, които няма да променят смисъла и фактите в изложението. 

 

V. Мерки за вътрешен контрол и организация на ръководния екип от експерти 

 

 Подходът на изпълнителят за осигуряване на качеството се състои от два аспекта 

– методика за мониторинг и оценяване на качеството и механизъм и мерки за текущ 

контрол.  

 Методика за управление и оценяване (мониторинг) на качеството  

 С цел осигуряването на навременното и успешно реализиране на дейностите в 

обхвата на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят предвижда прилагането на 

методика за управление и непрекъснат мониторинг и оценяване на качеството на 

изпълнението на всички дейности по поръчката. Мониторингът и оценяването на 
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качеството на изпълнението на дейностите по поръчката, ще бъде обособено в две 

направления:  

 Вътрешен мониторинг и оценяване на качеството – ще се извършва текущо по 

време на договора от Изпълнителя като основна роля в него ще има Ръководителя на 

екипа;  

 Външен мониторинг и оценяване на качеството – ще се извършва от 

представители на Възложителя по негова преценка в хода на изпълнение на договора. 

Според разбирането на Изпълнителя методиката за управление и мониторинг на 

качеството на изпълнението на дейностите по поръчката ще включва следните средства:  

 Мониторинг на обхвата;  

 Мониторинг на времето;  

 Мониторинг и оценяване на качеството на изпълнението на дейностите 

по поръчката;  

 Мониторинг на човешките ресурси;  

 Мониторинг на рисковете.  

 

 

 

Фигура 1: Обхват на механизма за мониторинг и оценяване на качеството на 

изпълнението на дейностите по поръчката  

 

Мониторинг на обхвата 

Мониторингът на обхвата на договора включва процесите, които гарантират, че 

договорът включва цялата необходима работа за успешното му осъществяване. 
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Мониторингът на обхвата ще бъде в пряка връзка с определянето и контролирането на 

конкретните задължения по договора. За да се осигури по-прецизен, ефективен и ефикасен 

мониторинг, в настоящото Предложение за изпълнение на поръчката, основните дейности 

са разбити на по-малки, по-управляеми елементи (дейности и действия).  

Целта е:  

- определяне на основни параметри за измерване на изпълнението, в т.ч. 

оценяване на качеството на резултатите от работата, и контрол;  

- ясно разпределяне на отговорностите;  

- подобряване на прогнозите за разходи, продължителност и ресурси.  

Част от мониторинга и оценката на качеството ще бъде неговото потвърждаване 

чрез официално приемане на обхвата на договора от Възложителя. С оглед създаване на 

гаранция за приемането на работата Ръководителят на екипа ще извършва наблюдение на 

резултатите от работата и потвърждение, че извършените дейности, поддейности и 

действия са съобразени с изискванията на Възложителя и с Техническото предложение на 

Изпълнителя. 

В случай че в хода на поръчката, при извършвания мониторинг и оценяване на 

качеството, се наложат промени в обхвата, които не противоречат на предмета на 

поръчката, Изпълнителят ще извърши и дейности по контрол на промените в обхвата, при 

които акцентът ще бъде поставен върху факторите, които влияят върху пораждането на 

промени и ще се грижи за съгласуването на промените с Възложителя, както и за тяхното 

управление и мониторинг, когато възникнат. 

Мониторинг на времето 

Основен механизъм за управление и мониторинг на качеството на изпълнението 

на дейностите по поръчката, както и предпоставка за успешното изпълнение на самите 

дейности по поръчката и навременното приключване на договора като цяло, е 

ефективното управление и мониторинг на времето. 

Управлението на времето за изпълнение на договора включва следните основни 

процеси: 

- Определяне на същността и конкретиката на дейностите – тази стъпка е 

изпълнена от страна на Възложителя още на етапа на разработване на документацията за 

участие по настоящата обществена поръчка и при разработването на Техническото 

предложение от Изпълнителя. 

- Последователност на дейностите – идентифицирани и документирани са 

логическите взаимозависимости и взаимовръзки при разработване на Техническото 
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предложение от Изпълнителя. Дейностите, под-дейностите и действията са представени в 

логическа последователност.  

Продължителност на отделните дейности, поддейности и действия – тази 

продължителност се определя въз основа на информацията за обхвата на договора и 

предвидените ресурси (човешки, материални,информационни, времеви, финансови и др.) 

за изпълнението на съответните дейности. Мониторингът и оценяването на 

продължителността на дейностите по договора и съставляващите ги поддейности и етапи 

ще се детайлизират в хода на работата от Изпълнителя, предвид наличието и качеството 

на входните данни. 

- Определяне на вътрешен времеви график – задава се началната (получаване на 

възлагателно писмо) и крайната дата (съобразно заложения в техническата спецификация 

срок – не по-малко от 30 календарни дни) на дейностите по договора. Процесът преминава 

през няколко итерации преди окончателното определяне на вътрешния график със 

съответните контролни точки и зависимости. Вътрешният (за екипа на Изпълнителя) 

времеви график ще следва основните елементи на Графика за изпълнение обществената 

поръчка като ще бъдат определени вътрешни срокове и отговорници (съответен ключов 

експерт) за изготвяне, преглед и одобрение на междинните и крайни резултати от 

поръчката, така че при установена необходимост от страна на отговорниците да 

резултатите да бъдат прецизирани и след което да бъдат представени на Възложителя.  

- Мониторинг, оценяване и контрол на график – осъществява се за договора 

като цяло от Ръководителя на екипа за изпълнение на поръчката, както и от ключовите 

експерти по отношение на дейностите/фазите/етапите, в чиято реализация имат водеща 

роля. 

Посредством прилагането на процеса по ефективен мониторинг и управление на 

времето за реализиране на договора, Изпълнителят ще има възможност, още в най-ранен 

етап, да идентифицира евентуални закъснения в изпълнението на отделни поддейности 

или етапи в рамките на дейностите по договора, които да бъдат своевременно 

компенсирани и преодолени чрез гъвкаво оптимизиране на всички предвидени ресурси. 

Мониторинг и оценяване на качеството на изпълнението на дейностите по 

поръчката  

Целта на процесите по мониторинг и оценяване на качеството е да бъдат 

удовлетворени потребностите, заради които се реализира обществената поръчка. Тези 

процеси включват всички дейности от цялостния мониторинг на договора, които 

определят политиката, целите и отговорностите по качеството. За целите на мониторинга 
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и оценяването на качеството на реализирането на дейностите по поръчката Изпълнителят 

ще идентифицира стандартите за качество за конкретния договор и начините за 

спазването им. Това е един от ключовите процеси при оценяването на качеството. 

Мониторингът и оценяването на качеството ще са свързани с текущо проследяване на 

конкретни резултати, за да се определи дали отговарят на зададените стандарти и да се 

набележат начини за отстраняване на причините за незадоволителните резултати. 

Представляващия участника и Ръководителят на екипа ще осъществяват мониторинг на 

качеството на административно ниво като ще следи за спазване на общите правила за 

качество при изпълнение на поръчката, включително срокове, качество на продуктите, 

качество на организация на работа, провеждане на срещи, и техническа и финансова 

осигуреност. 

 На техническо ниво мониторингът и оценяването на качеството ще се 

осъществява от Ръководителя на екипа, но и от всеки един от членовете на екипа на 

Изпълнителя, които ще са отговорни за качествено изпълнение на дейностите, качеството 

на изготвяните продукти – дизайн, визии, проекти и др., както и за спазването на 

вътрешното планиране за изпълнение на поръчката. Изпълнителят ще извършва 

мониторинг и по отношение на това дали на всеки етап от изпълнение на ангажимента са 

осигурени подходящи нива на преглед и надзор върху извършената работа.  

С оглед на качественото реализиране на обществената поръчка Изпълнителят ще 

извършва мониторинг и оценка на качеството, и при необходимост ще предприема 

адекватни коригиращи действия, така че да се гарантира, че:  

- всички членове на екипа за изпълнение ще поддържат високо ниво на качество 

при изпълнение на задачите;  

- качеството на изпълнение на дейностите/фазите/действията няма да бъде 

компрометирано от комерсиални фактори;  

- публичният интерес е най-важен;  

- ще се следват дейностите/фазите/действията в логическа последователност от 

всички членове на екипа за изпълнение. 

Мониторинг на човешките ресурси  

Мониторингът върху управлението на човешките ресурси включва процесите, 

които осигуряват и гарантират най-ефективното използване на екипа от експерти на 

Изпълнителя, необходими за обезпечаване на успешното изпълнение на всички дейности 

по поръчката. Мониторингът на човешките ресурси ще се извършва по отношение на 

следните направления:  
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- организационно планиране — мониторинг на идентифицирането, 

документирането и определянето на роли, отговорности и канали за отчитане. Дейност, 

която Изпълнителят е реализирал на етапа подготовка за кандидатстване по настоящата 

обществена поръчка.  

Мониторинг на рисковете  

Мониторингът на рисковете е част от цялостния процес по управлението на риска. 

По същество мониторингът на рисковете ще се състои в проследяване на състоянието и 

развитието на явления и процеси, а така също в предупреждаване за възникването на 

заплахи, опасности и критични ситуации. След като бъдат идентифицирани рисковете и 

бъдат дефинирани мерки за тяхното управление, потенциалното проявление на рисковете 

ще продължи да се наблюдава, както за да се прецени ефективността на предприетите 

мерки и при нужда те да бъдат преработени, така и за да се прецени своевременно всяка 

потенциална промяна във вероятността или влиянието, която би могла да промени 

тежестта на риска и от там да повлияе на ефективността на мерките за управлението му. 

Механизъм и мерки за текущ контрол на изпълнението  

Гореописаните средства и елементи на методиката за управление и оценка на 

качеството, ще бъдат текущо прилагани чрез следните механизъм и мерки за текущ 

контрол  

Създаването и прилагането на предвиденият от Изпълнителя механизъм е 

изключително важна предпоставка за постигане на високо качество на събираната 

информация за целите на извършването на дейностите на обществената поръчка, по 

отношение на нейната всеобхватност, надеждност и сигурност. Всяка една от 

предвидените дейности, под-дейности и действия в рамките на обществената поръчка, ще 

се отрази от страна на екипа на Изпълнителя като факт, даващ основа за провеждането на 

следващата такава. Чрез механизмите за вътрешен текущ контрол на изпълнението, 

всички продукти ще бъдат внимателно проверявани преди да бъдат използвани в следващ 

етап от изпълнението на договора, което ще гарантира тяхната адекватност, надеждност и 

съответствието им с изискванията на Възложителя.  

Основни принципи при осъществяването на текущ контрол на изпълнението 

При осъществяването на текущия контрол на изпълнението на дейностите по поръчката и 

на договора като цяло, Изпълнителят ще се основава и ще съблюдава следните основни 

принципи Описани и съставляващи част от елементите на мониторинг по-горе:  

- спазване на принципите на разделение на отговорностите;  
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- документиране и съхраняване на необходимите доказателства (съответните 

работни документи);  

-осъществяване на текущ и последващ контрол на изпълняваните 

дейности/фази/действия от Ръководителя на екипа към ключовите експерти и от 

ключовите експерти към неключовите такива;  

- определяне на достъп до ресурси и информация само на лицата, отговорни за 

съответните ресурси и информация;  

- ясно дефиниране на очакваните резултати от изпълнението на всяка конкретна 

задача; 

- точно и навременно докладване на извършените контролни дейности и 

резултатите от тях;  

- ясно дефинирани мерки за преодоляване на открити несъответствия;  

- текущо управление на риска; провеждане на дейностите/ фазите/ действията от 

поръчката в партньорство и взаимодействие с всички участващи в процеса на изпълнение 

на проекта. 

Цели на осъществяването на текущия контрол на изпълнението от страна на 

Изпълнителя  

Основните цели на текущия, осъществяван от страна на Изпълнителя по 

отношение на реализиране на дейностите на обществената поръчка, са:  

 да се подпомогне управлението и взимането на своевременни и правилни 

решения за осигуряване доброто изпълнение на дейностите по поръчката;  

 да се извърши оценка дали изпълнението на планираните дейности води до 

постигане на очакваните резултати и цели на поръчката;  

 да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответни 

корективни действия;  

 да се наблюдава спазването на графика за изпълнение на отделните 

дейности/ фази/ действия.  

Механизъм (конкретни мерки и дейности) за осъществяване на текущ 

контрол на изпълнението  

Чрез осъществяването на текущ контрол на изпълнението Изпълнителят оценява 

постигнатите резултати по отделните дейности и фази в обхвата на поръчката, сравнява ги 

с поставените цели и взема коригиращи мерки. В резултат на провеждането на текущия 

контрол се наблюдават и контролират всички оперативни резултати от изпълнението на 

договора, което е от изключителна важност за гарантиране на високата ефективност и 
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качество на изпълнение на дейностите по договора и условие за постигане на заложените 

цели по поръчката. По своята същност текущият контрол, осъществяван от Изпълнителя, е 

наблюдение на отделните дейности и етапи по поръчката, с цел да се оцени 

осъществяването им през цялото време на изпълнение на договора, сключен с 

Възложителя. Текущият контрол е насочен основно към наблюдение и проверка на: 

- изпълнението на сроковете за реализиране на отделните дейности по поръчката, 

в т.ч. съставляващите ги действия, в съответствие с изискванията на възложителя;  

- наличие на евентуални нежелани отклонения от набелязаните цели и резултати;  

- възможност за приспособяване изпълнението на дейностите по поръчката към 

нови потенциални рискове в условията на променящи се законови и/ или оперативни 

условия;  

- осигуряване на текущо, навременно и прецизно документиране на извършените 

дейности и осигуряване подготовката на информация и документация с необходимото 

високо качество и др.  

 Ръководителят на екипа за изпълнение на обществената поръчка, който има 

организационна и ръководна функция по договора, трябва да е уверен, че е налице 

подходящ надзор на изпълнението на дейностите във връзка с реализирането на 

поръчката. Осигуряването на подходящ текущ контрол е дейност, която започва още със 

самото планиране и продължава през всички етапи на ангажимента. Тя включва следните 

мерки:  

• Осигуряване, че предложените експерти от екипа за изпълнение на 

поръчката притежават необходимите професионален и специфичен опит, познания, 

умения и други компетенции, за да изпълнят ангажимента. Тази стъпка е реализирана от 

Изпълнителя още на етапа на планирането, при сформиране на екипа, и чрез даване на 

насоки и осъществяване на постоянен текущ преглед по време на етапа на изпълнение;  

• Предоставяне на съответните инструкции при планирането на ангажимента 

и одобряване на детайлен план за изпълнение на поръчката;  

• Осигуряване на точна, обективна, ясна, сбита, конструктивна и 

своевременна комуникация по ангажимента; Осигуряване, че целите на ангажимента са 

изпълнени и са постигнати очакваните резултати; 

 Изпълнителят ще извършва и дейност за оценяване на ефикасността и 

ефективността на изпълнението на договора, като през време на цялата му реализация 

ще прилага следните мерки:  

 идентифициране на възможности за подобрения;  
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 извършване на текуща оценка на рисковете, засягащи както изпълнението на 

конкретни дейности/под-дейности/етапи, така и на договора като цяло;  

 възприемане и прилагане на добри практики за повишаване на ефикасността и 

на ефективността в работата на Изпълнителя.  

 Като друга мярка за контрол на изпълнението и управление на аспекта на 

качеството ще бъде прилагана и обратната връзка от представители на Възложителя, 

явяващи се потребители на резултатите от поръчката (такива потребители могат да бъдат 

ръководителя на проекта или други експерти, които са ангажирани с изпълнението на 

договора. Обратната връзка, която Изпълнителят планира да приложи във връзка с 

изпълнение на договора може да се извършва устно между представители на Изпълнителя 

и Възложителя, както и с работни срещи между Изпълнителя и Възложителя. Обратната 

връзка има за цел да установи степента на удовлетвореност на Възложителя, да се повиши 

ефективността от предоставяните услуги и да се подобрят комуникацията и 

координацията със служителите, отговорни за изпълнението на договора от страна на 

Възложителя. За да бъде постигнат максимален ефект от използването на обратната 

връзка, Изпълнителят ще я приложи още във възможно най-ранен етап от изпълнение на 

дейностите, така че при необходимост да адаптира (съобразно потребностите на 

Възложителя) избрания от него подход за изпълнение на настоящата обществена поръчка, 

за да отговори в най-пълна степен на изискванията на потребителите на целените 

резултати. 

 Вътрешен контрол на качеството 

 Съществена дейност, като компонент на контрола на изпълнението и цялостното 

управление на договора, ще бъде контролът на качеството. Осъществяването на контрол 

на качеството е ключов фактор и предпоставка за висококачественото изпълнение на 

дейностите, които ще се осъществяват в рамките на поръчката. 

 Контролът на качеството е от съществено значение за ефективното изпълнение и 

за постигане на очакваните резултати, предефинирани от Възложителя. В рамките на 

настоящата поръчка контролът на качеството ще бъде осъществяван на две отделни нива – 

административен контрол и технически контрол 

 С цел гарантиране на качеството на изпълнение на дейностите, предмет на 

проекта, ще използваме следните методи за ефективно управление на качеството: 

 Контрол на документа: стандартни процедури за контрол на документи ще 

се прилагат на всички етапи от проекта, за да се гарантира точното разпространение на 

информация. 



 
 95 

 Контрол на записа: всички документи, свързани с изпълнението на 

поръчката ще бъдат ясно идентифицирани, класифицирани и съхранявани за бъдещи 

справки. 

 Контрол на качеството на продуктите: всички резултати, произведени в 

процеса на изпълнение на проекта ще бъдат прегледани за качеството им по определени 

критерии. 

 Непрекъснато ще следим за изпълнението на проекта като цяло, както и за 

напредъка на отделните задачи. Всички продукти и документи ще бъдат преразглеждани и 

проверявани, за да се гарантира тяхното качество. 

 Изпълнението на дейностите по договора ще бъде постоянно наблюдавано и 

контролирано от екипа, за да се осигури, че действията, предприети за изпълнение на 

дейностите, са в съответствие с изискванията на възложителя. За осигуряване на този 

процес ще бъде извършено следното: 

 Проследяване и наблюдение на дейностите по проекта за измерване на 

фактическия спрямо планирания резултат. 

 Идентифициране и разрешаване на проблеми, които възникват в срока на 

действие на договора. 

 Наблюдение и намаляване или елиминиране на отклонения от планираните 

дейности. 

 Преглед и обсъждане на статуса на договора и планиране на бъдещи 

действия. 

 Механизми за наблюдение, контрол, вътрешна оценка и отчетност при 

изпълнение на дейностите 

 В процеса на изпълнение на договора е необходимо да се събира и анализира 

информация, която да покаже дали изпълнението на договора е в съответствие с 

първоначално планираното, дали постига заложените резултати и цели, според 

предвидения план за изпълнение. Оценката на тази информация се използва, за да се 

идентифицират евентуални отклонения от първоначално предвиденото и да се 

предприемат мерки за преодоляването на трудности и закъснения в изпълнението, чрез 

намиране на адекватни и навременни решения, ако това е необходимо. Това се 

осъществява чрез мониторинг и контрол на проекта и е от изключителна важност за 

успешното му изпълнение.  

 Чрез мониторинга се събира, регистрира и докладва информацията, касаеща 

всички аспекти от изпълнението на проекта. Мониторингът е връзката между планирането 
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и контрола. Основната задача на мониторинга е да гарантира, че всички заинтересовани 

страни в проекта разполагат с необходимата информация, за да осъществят ефективен 

контрол. Ключова задача на всяка мониторингова система е да създаде информационна 

система, която да позволи на ръководителя на Проекта да взема правилни и навременни 

решения, заедно с останалите членове на екипа. 

 Контролът е процес, състоящ се най-общо от три основни стъпки: 

 Измерване на напредъка в посока постигане на целите; 

 Оценка на предстоящите задачи; 

 Вземане на навременни решения за изпълнение на корективни мерки за 

постигане на целите (при необходимост). 

 Основни инструменти на мониторинга ще бъдат: 

 Регулярни срещи на екипа по проекта, на които всеки ще докладва за 

изпълнението на конкретните си задачи за изминалия период и за предстоящите такива. 

На тези срещи ще се предлагат и вземат решения и за евентуални “корективни действия”, 

в случай че това е необходимо, с цел бързо преодоляване на регистриран проблем или 

ограничаване на евентуални вреди. Освен това, ще се докладват и оценяват резултатите от 

приключилите през периода дейности. 

 Механизмите за наблюдение, оценка и контрол на резултатите, които ще бъдат 

използвани по проекта, са следните: 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на договора – събиране, оценяване 

и разпространение на актуална информация за изпълнението на проекта. Също така, 

методите включват анализ и оценка на бъдещи  отклонения и рискове, както и тяхното 

управление. 

 Контрол на постигнатите резултати – включва официалното отчитане и 

приемането на междинните и крайните резултати по договора. Също така, мониторинг на 

изпълнението на целите чрез индикаторите на успешно осъществените дейности. 

 Мониторинг и контрол на риска – идентифициране на рисковете и 

потенциалните рискове, тяхното проследяване и наблюдение. 

 Мониторинг на външните фактори, които биха могли да въздействат върху 

изпълнението на проекта. 

Изпълнението на договора ще бъде постоянно наблюдавано и контролирано от 

екипа, за да се осигури, че действията предприети за изпълнение на дейностите са в 

съответствие с изискванията на ОПОС 2014-2020 и Приложение 2 към „Единен наръчник 

на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ 
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към Националната комуникационна стратегия. За осигуряване на този процес ще бъде 

извършено следното: 

 Проследяване и наблюдение на дейностите по проекта за измерване на 

фактическия спрямо планирания резултат. 

 Идентифициране и разрешаване на проблеми, които възникват в срока на 

действие на договора. 

 Наблюдение и намаляване или елиминиране на отклонения от планираните 

дейности. 

 Преглед и обсъждане на статуса на договора и планиране на бъдещи 

действия. 

 В допълнение към началната среща, която се очаква да бъде организирана 

след подписване на договора, регулярно ще се организират срещи със страните, 

ангажирани в проекта, които основно ще включват следното: 

 Регулярна отчетност, дискусия за напредъка, нивата на изпълнение, появили 

се проблеми, възникнали искания за промяна и планиране на следващия период. 

 Дискусия на проблеми, за които е необходимо изясняване или по-нататъшно 

сътрудничество. 

 Обобщаване на действия, които ще се извършат и взети решения по време 

на срещите. 

Контролните механизми са всички действия на ръководството, насочени към 

увеличаване на вероятността заложените цели и задачи да бъдат постигнати. 

Същевременно те намаляват въздействието на идентифицираните рискове върху 

постигане на заложените цели на одитираната дейност/процес. 

Следващ особено важен подход за изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка е прилагане на адекватни мерки за вътрешен контрол 

За целите на настоящето техническо предложение приемаме, че вътрешен 

контрол представлява процесът, осъществяван от ръководството на екипа, предназначен 

да предоставя разумно ниво на увереност по отношение постигането на целите, свързани 

с: ефективност и ефикасност на операциите, надеждност на финансовото отчитане, 

съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания на Възложителя, където: 

• Ефективността се изразява в степента на постигане на заложените специфични 

цели; 

• Ефикасността се изразява в постигането на максимално възможните резултати 

чрез използваните за това ресурси; 
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• Надеждността и финансовото отчитане, представляват използваните от 

дружеството ресурси, които следва да бъдат на разположение в нужното време, в 

подходящото количество и качество за постигане целите на договора; 

Съответствието с приложимите закони, разпоредби и изисквания, представлява 

осигуряване спазването на приложимото законодателство, вътрешните правила и 

наложени практики на Възложителя, както и съблюдаване на поетите от дружеството 

договорни задължения. Най-общо процесът на вътрешен контрол е визуализиран на 

следващата фигура. 

 

 

 

 

 Вътрешният контрол не представлява реализирането или изразяване на намерение 

за провеждане на еднократно събитие или мярка, а по-скоро е поредица от вътрешни 

действия, подход, правила и норми, които обхващат всяка една от дейностите, 

реализирани от нас. Изхождайки от това убеждение, сме внедрили методика за 

осъществяване на вътрешен контрол в управленският си подход и я прилагаме при 

изпълнението на всеки един от поетите ангажименти, чрез последователност от 

контролни мерки и проверки. Внедрената методика, която прилагаме при изпълнение на 

ежедневните ни задачи, е представена на следващата фигура: 

 



 
 99 

 

 

 

 Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени в пълна 

степен нуждите от реализирането на договора. Тези процеси включват всички дейности от 

цялостното управление, които определят политиката, целите и отговорностите по 

качеството и ги осъществяват чрез планиране, гарантиране, качествен контрол и 

подобряване на услугите в рамките на наложената системата за качество. Постоянно за 

времето за изпълнение на договора и успоредно с останалите процеси ще се извършва и 

процес по планиране, където всички предприети действия, целят предоставяне на 

увереност за ефективното и ефикасно реализиране на очакваните резултати.  

 В рамките на изпълнението на договора, ще прилагаме и качествен контрол, който 

сам по себе си представлява проследяване изпълнение на заложените конкретни етапи и 

резултати и проверка за постигнатата ефективност и ефикасност. При отклоняване или 

съмнения за отклоняване от заложените норми ще се набелязват подходи и действия за 

отстраняване на причините за наличните резултати.  

 Всички тези действия и представеният подход за прилагане на вътрешен контрол, 

формират така наречената контролна среда на работа. Контролната среда се явява основа 

на цялата система за вътрешен контрол, чрез която се осигурява атмосферата, 

дисциплината и структурата на контрола, както и влиянието върху цялостното качество на 

изпълнението.  
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Всеки експерт от нашият екип, носи отговорност за прилагане на методите на 

вътрешен контрол, като ръководителят е пряко отговорен за всички дейности, свързани 

със създаването, актуализирането, прилагането и поддържането на системата за вътрешен 

контрол. Експертите са отговорни за прилагането на мерките за вътрешен контрол и са 

длъжни да докладват своевременно за всички проблеми, възникнали в резултат на 

изпълнение на дейностите или нарушението на приетите политики, вътрешни правила и 

норми. 

Ангажиментите на екипа са свързани с прилагането и подобряването на 

вътрешният контрол. Последователността от действия с която поддържаме високо ниво на 

вътрешен контрол е представена на следната графика. 

 

 

 

 

 

 
В частност Участникът предвижда следната структура на мерки за вътрешен 

контрол, съобразно спецификата на дейностите по обществената поръчка, а именно:  

- Мерки за вътрешен контрол за изпълнение на дейност 1 - създаване на 

интернет страница (вкл. интернет банер; 
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- Мерки за вътрешен контрол за изпълнение на дейност 2, 3 и 4: 

поставяне на билбордове, поставяне на постоянни обяснителни табели след изпълнението 

на проекта и  изработване на банери по проекта; 

- Мерки за вътрешен контрол при изпълнението на дейност 5 и 6: 

организиране и провеждане на публични събития (пресконференции/информационни дни) 

за представяне на проекта и организиране и провеждане на официални церемонии, 

включително и по отношение на изготвяне и публикуване на медийни публикации; 

- Мерки за вътрешен контрол при изпълнението на дейност 7: подготовка 

и разпространение на промоционални материали за събитията 

 По-долу в табличен вид сме представили описание на конкретните мерки за 

вътрешен контрол и организация на ръководния екип от експерти 
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МЕРКИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА: 

По-долу в табличен вид сме представили описание на мерките за контрол за осигуряване на изпълнението по време на 
действието на договора: 

МЯРКА СЪЩНОСТ И 
ОБХВАТ 

КОНКРЕТНИ 
ДЕЙСТВИЯ 

ОТГОВОРНИ 
ЕКСПЕРТИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА 
ЕКСПЕРТИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РЪКОВОДНИЯ 
ЕКИП 

ОЧАКВАНОТО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ И 
РЕЗУЛТАТ НА 
КОНКРЕТНАТА 
МЯРКА 

МЯРКА 1 – 
ПРОВЕЖДАНЕ 
НА РЕДОВНИ 
СРЕЩИ С 
ЕКИПА 

Предвижда се 
провеждането 
на периодични 
работни срещи 
на екипа с цел 
съгласуваност – 
пълно 
съответствие 
на 
постигнатите 
резултати с 
целите, както и 
събиране и 
обработване на 
данни. 

Комплексен 
анализ на 
наличната и 
допълнително 
събрана 
информация, 
обсъждане на 
възникнали 
въпроси. 

Ръководител 
екип 

Определено от 
Участника лице 
ще отговоря за 
организирането 
и подготовка на 
срещите, 
информиране на 
експертите 

Ръководител екип 
ще възлага 
организиране и 
провеждане на 
срещите, 
административен 
сътрудник ще 
подсигурява 
присъствието на 
всички експерти 
на периодичните 
срещи на екипа 

Представените 
резултати от 
извършената до 
момента работа 
ще бъдат 
прегледани и 
коментирани, 
така че да 
спазват напълно 
нормативната 
уредба и 
правилата на 
ОПОС  в тяхната 
цялост 
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МЯРКА 2 – 
МОНИТОРИНГ 
И 
ДОКЛАДВАНЕ 
НА 
НАПРЕДЪКА 
(качествена 
мярка) 

Чрез 
мониторинга се 
събира, 
регистрира и 
докладва 
информацията, 
касаеща всички 
аспекти от 
изпълнението 
на проекта. 
Мониторингът 
е връзката 
между 
планирането и 
контрола 

В рамките на 
тази дейност 
екипът от 
експерти на 
изпълнителя ще 
докладва на 
ръководителя на 
екипа дали 
изпълнението на 
договора е в 
съответствие с 
първоначално 
планираното, 
дали постига 
заложените 
резултати и цели, 
според 
предвидения 
план за 
изпълнение. 
Информацията 
ще се използва, 
за да се 
идентифицират 
евентуални 
отклонения от 
първоначално 
предвиденото и 
да се 
предприемат 
мерки за 
преодоляването 

Експерт 
Публични 
събития 
Експерт 
„Графичен 
дизайн“ 
Експерт 
„Интернет и 
социални 
мрежи“ 

Ключовите 
експерти ще 
отчитат  
напредъка на 
всяка дейност от 
проекта и ще 
докладват 
изпълнението 
на дейностите 
на 
Ръководителя 
на екипа, 
включително и  
под формата на 
доклади 

Преглед върху 
отчетите на 
експертите ще 
извършва 
Ръководител 
проект, който в 
случай на 
необходимост ще 
поставя 
допълнителни 
задачи, ще дава 
разяснения във 
връзка с 
възникнали 
въпроси. 
Предвижда се 
дейностите да се 
коментират и на 
периодичните 
срещи на екипа, за 
да могат и другите 
членове да се 
запознаят с 
резултатите от 
извършената до 
момент работа. 

Тази мярка 
гарантира, че 
всички 
участници в 
изпълнението на 
дейностите по 
договора 
разполагат с 
необходимата 
информация, за 
да осъществят 
ефективен 
контрол. 
Ключова задача 
на всяка 
мониторингова 
система е 
създаване на 
информационна 
система, която да 
позволи на 
ръководителя на 
екипа да взема 
правилни и 
навременни 
решения, заедно 
с останалите 
членове на екипа. 
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на трудности и 
закъснения в 
изпълнението, 
чрез намиране на 
адекватни и 
навременни 
решения, ако 
това е 
необходимо.  
Ще се 
осъществява 
периодичен 
отчет на 
експертите  
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Контролът по изпълнението на задачите ще се осъществява от Ръководител екип, 

заедно с изпълнителя, като отчитането на резултатите ще става след извършване на всяка 

дейност. 

За обезпечаване на вътрешно екипната координация между отделните експерти е 

създадена организация за провеждане на работни срещи /начална, периодични, 

заключителна/ и поддържане на постоянна кореспонденция, с оглед гарантиране на 

постоянен мониторинг и контрол, отчетност, избягване на рискове и несъответствия в 

процеса на изпълнение на дейностите по позицията и осигуряване на стриктно и 

качествено изпълнение на поетите ангажименти в срок. Комуникацията на работно ниво 

ще се осъществява постоянно чрез телефонни обаждания, скайп/месинджър, електронна 

поща и лични срещи. 

Съществен момент за управление и вътрешен контрол на работата на екипа е 

гарантирането на качество при изпълнение на основните дейности от техническата 

спецификация. Вътрешният контрол за качествено изпълнение на поръчката е от 

съществено значение за постигане на целите по предвидените дейности.  

Мерките за организацията на работа в екипа от експерти включват: 

- Подробно инструктиране на експертите относно тематиката, организационните 

въпроси и методологията на изпълнение; 

- Цялостно техническо обезпечаване; 

- Непрекъснато административно обезпечаване за гарантиране на добра работна 

атмосфера на експертите; 

- Навременни корективни мерки при необходимост (напр. реорганизация на 

дейностите, осигуряване на допълнителни ресурси и др.)  

- Установяване на вътрешна комуникация между членовете на екипа за обмен на 

информация; 

- Ясна система за комуникация с Възложителя и с всички заинтересовани страни за 

изпълнение на поръчката; 

- Изготвяне и представяне на регулярни отчети за статуса на изпълнението; 

Ефективността на системата за вътрешен контрол осигурява: 

- Възможност за добра преценка при вземане на решения; 

- Избягване на грешки; 

- Ефективно управление и контрол; 
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- Прилагане на утвърдени правила за реакция при възникване на непредвидени 

обстоятелства; 

- Съответствие на изпълнението с изискванията по техническа спецификация; 

Реализирането на адекватна система за вътрешен контрол гарантира постигането на 

заложените цели на обществената поръчка и изпълнението на задълженията и 

отговорностите на екипа.  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА. 

 

Стратегия за управление на риска. 

 

Управлението на риска е систематичен процес по идентифициране, оценяване и 

адекватно реагиране на събитията, които могат да повлияят на постигането на целите, и 

въвеждане на необходимите контролни дейности, с цел ограничаването им до едно 

приемливо равнище. 

Идентифицирането на рисковете, които могат да повлияят в процеса на изпълнение 

и документирането на техните характеристики, подпомага процеса по управление на 

рисковете и дава възможност да се предприемат необходимите действия за неговото 

управление. 

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на подхода и 

задачите по управление на риска. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица 

или групи във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира 

адекватна реакция на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на 

реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на рисковете. 

Количественият анализ на риска е изражение на вероятността от даден риск и 

последствията му върху целите, а качествен анализ на риска е оценка на влиянието и 

вероятността от даден риск. 

Идентифицирането на потенциалните рискове при изпълнение на проекта  касае  

процесът по управление на рисковете и се свеждат до: 

• идентифицираните съществени рискове за  конкретната  дейност; 

• оценката на тяхното влияние и вероятност; 

• предприетите действия (реакции на риска); 

• допълнителните действия за понижаване на остатъчните рискове; 

• допълнителните действия и експерти, отговорни за тяхното изпълнение. 
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Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в регистър на риска. Той съдържа 

детайли за всички рискове, тяхната оценка и статус. След идентифициране на рисковете е  

задължително да се извърши количествен и качествен  анализ  на  всеки от тях. Оценява се  

вероятността  за  сбъдване и  въздействието  чрез  дефинирани  скали. 

Вероятността е оценката на възможност да се появи риска. В зависимост от 

стойността на рисковите индекси тя е: 

• висока, когато не всички рискови фактори са покрити с контролни 

процедури; 

• средна, когато всички рискови фактори са покрити в известна степен с 

контролна процедура, но с недостатъчна ефективност; 

• ниска, когато всички рискови фактори са покрити с адекватни контролни 

процедури с висока ефективност и липсват или са налице незначителни отклонения. 

Въздействието е прецененият ефект или резултат от появата на риска. То се 

оценява на база на: време; разход; качество; обхват; ползи; ресурси. Рамката за 

категоризиране въздействието на рисковете е малко, средно, голямо (1,2,3). 

След  идентифицирането и оценката на рисковете се изготвя план за управление 

на риска, в който са описани контролните действия. Всяко контролно действие, от своя 

страна, е обвързано с асоцииран разход. Контролното действие е такова, че разходът за 

него трябва да е по-приемлив от риска, който контролира, и се изразява  в  следните  

действия: 

• предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 

предотвратяват; 

• ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват 

вероятността за появата на риска, или намаляват неговото влияние до приемливи нива; 

• трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът 

се трансферира на трета страна, например чрез застраховане; 

• приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността, да се 

предприеме друго действие на приемлива цена; 

• овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат 

предприети при случайно възникване на рисковата ситуация. 

Във  връзка  с реализацията на дейностите и качественото изпълнение на Договора 

е необходимо да се следват основни допускания: 

- Наличие на достатъчна информация  с оглед  безпроблемното изпълнение на  

предвидените дейности по Договора;  
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- Осигуряване на подкрепа при реализацията на Договора от страна на всички 

заинтересовани страни;  

- Навременно получаване на съответните разрешения от страна  на  

компетентните органи;  

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на обществената поръчка в  

съответствие  с  предвидените  финансови средства;  

- Ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани  

страни, в рамките на договора - Възложител, Изпълнител и  други  заинтересовани страни. 

Процесът на планиране и управление на риска определя  задачите  и  подхода  по  

управлението на рисковете. Важно е да се планират  и последващи  процеси  по 

управление на риска, за да има съизмеримост между  нивото, вида и  прозрачността на 

управление   на  риска  от  една  страна, и  самият  риск  и  важността  на Договора  за 

организацията от друга. За да се идентифицира  риска, е необходимо  да се  определят  

рисковете влияещи  на Договора, както и да се  документират  техните  характеристики. 

Участници  в  процеса  на  определяне  на риска  са  -  Възложителят,  Изпълнителят  по  

Договора  и  Управление на риска и други специалисти  по Договора. Определянето на 

риска  може  да се  осъществи от част от екипа по Договора  и  управление на риска. Щом  

бъде  идентифициран  даден  риск, се  разработват  и  внедряват ефективни  мерки  за  

неговото  преодоляване.  

При всеки проект съществуват рискове, които трябва да вземем под внимание да 

бъдат анализирани, така че да се предвидят мерки за тяхното смекчаване и 

противодействие. 

Превантивни са контролните действия, които пречат да възникнат нежелани 

събития. С тях се въвеждат мерки за избягване на предвидените евентуални отклонения и 

проблеми преди тяхното настъпване. 

Корективни са контролните дейности, които целят да бъдат поправени последиците 

от настъпили нежелани събития. 

Изключително важно е още на етапа на планиране на риска да се документират  

мерките, приложими  при  управлението  на  всеки  от  идентифицираните  ключови  

рискове. 

Приложими мерки за управление на рисковете са :  

- Избягване  на  риска – мярка,  при която се намалява  вероятността от  

сбъдване на риска. 
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- Снижаване  на  ефекта  при  евентуално сбъдване на риска  -  мярка,  която 

намалява  евентуалните  последствия   от  сбъдването  на  риска. 

- Плануване  на  мерки  за  извънредни действия  -  мярка,  при която  

Изпълнителят  поема  и  изявява  готовност  да  се  справи  с   риска, ако той се сбъдне. 

Контролирането и наблюдението на риска е заключителна мярка от 

управлението на рисковете, която има следните основни задачи:  

- Случването  на даден  риск да бъде потвърден;   

- Информацията се документира, като се използва при последващ анализ  на 

риска;  

- Идентифицира сбъдването на кой от  рисковете  е  причинил  съответния 

проблем;  

- Гарантира, че мерките по предотвратяване и справяне с рисковете се 

изпълняват. 

Планирането на реакции при риск е процес на разработване на варианти и 

определяне на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за 

осъществяване целите на Договора. Той включва възлагане на отговорности на отделни 

лица или групи във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира  

адекватна реакция на идентифицираните от Възложителя рискове. Ефективността на 

планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването  на рисковете 

по Договора.  

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване  на остатъчни  рискове и откриване на нови  

рискове. Той  спомага за осъществяването на плановете на риска и оценката на 

ефективността им. Това е постоянен процес в хода на изпълнение на Договора. 

 С времето рисковете се променят, появяват се нови, някои очаквани  рискове  се  

материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която 

подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на риска. 

Контролът може да включва избор от алтернативна стратегия,  прибягване  до резервен 

план, извършване на коригиращи действия по Договора. Ръководителят на екипа  

периодично получава информация за ефективността на плана и наличието на неочаквани 

влияния и взима съответните мерки в хода на Договора.  

В методиката за определяне на комплексна оценка са посочени идентифицираните 

от Възложителя рискове, а именно:  
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1. Обжалване на процедурата и съкратени срокове за изпълнение на 

поръчката. 

 

Вероятност от появата на риска – висока;  

Въздействие от появата на риска– голямо; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Проявата на този риск би довела до забавяне стартирането на всички дейности по 

проекта. Този риск може да бъде предвиден, но няма как да бъде предотвратен. Считаме, 

че Възложителят е прогнозирал и предвидил достатъчно дълъг срок за провеждането на 

процедурата и сключването на договор за обществена поръчка, така че изпълнението на 

дейностите по проекта да не бъде забавено. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки 

- Предвидена добра предварителна организация и планиране от страна на 

екипа на Изпълнителя. 

- Ползване на опит от предишни наши участия в обществени поръчки със 

сходен и идентичен предмет; 

Корективни мерки  

- След сключване на договор за обществената поръчка и получена заявка от 

страна на възложителя, веднага ще стартираме изпълнението на задълженията си по 

договора; 

- Пълна ангажираност и професионален подход от страна на екипа; 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

Ако целта е успешно стартиране на дейностите по договора след неговото 

сключване в рамките на предвидения от Възложителя достатъчен срок за провеждане на 

процедурата, то считаме че толерансът към риска може да бъде приемлив. 
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2. Промени в приложимото национално и европейско законодателство, както и 

в указанията и инструкциите на Управляващия орган, касаещи подготовката и 

изпълнението на проекта. 

 

Вероятност от появата на риска – ниска;  

Въздействие от появата на риска– средно; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Този риск няма как да бъде предвиден или предотвратен от Изпълнителя. 

Вероятността от появата му е твърде ниска, тъй като промените в национално и 

европейско законодателство, както и в указанията и инструкциите на Управляващия 

орган, касаещи подготовката и изпълнението на проекта са свързани с провеждането на 

конкретни законово регламентирани процедури, които са тежки и продължителни във 

времето. 

Рискът в резултат на нормативни изменения, ще засегне всички дейности по 

изпълнение на поръчката. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки  

– Текущо наблюдение на подготвяни законодателни изменения, своевременно 

запознаване и въвеждане на утвърдени изменения.  

- Постоянен мониторинг на изискванията на проекта. Следене на актуалната 

информация, както и постоянно следене на актуалните промени на приложимите 

нормативни актове и обнародваните изменения в Държавен вестник  

- Своевременно следене на националното и европейско законодателство, 

както и указанията и инструкциите на Управляващия орган, касаещи подготовката и 

изпълнението на проекта. 

- Отразяване на измененията във фирмените инструкции и правила 

- Детайлно познаване и разбиране на договорните задължения.  

 

Корективни мерки  
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- Незабавно предприемане на действия за коригиране и привеждане към 

новите изисквания; 

- Срещи с Възложителя, дебати по измененията и достигане до консенсус и 

защита на интересите и на двете страни по договора. 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“.  

Нашата организация си поставя за цел да гарантира своевременна реакция в 98% от 

промените в приложимото национално и европейско законодателство, както и в 

указанията и инструкциите на Управляващия орган, касаещи подготовката и 

изпълнението на поръчката. 

 

3. Непълнота, некоректност и/или неокомплектованост на наличната 

информация, необходима на Изпълнителя за постигане на резултатите на 

обществената поръчка. 

 

Вероятност от появата на риска – средна;  

Въздействие от появата на риска – голямо; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Този риск би довел до забавяне в следствие на непълната, некоректна или 

неокомплектована информация както на старта на изпълнение на поръчката, така  и до 

изоставане в организацията и планирането на всяка от дейностите, тъй като конкретния 

срок за изпълнение на всяка от дейностите, е съгласно Предложението за изпълнение на 

Изпълнителя и започва да тече от деня следващ подаването на писмена заявка от страна на 

Възложителя. В тази връзка ако Възложителят подаде некоректна заявка, това ще се отрази на 

срока за изпълнение. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки  

- Ясни комуникационни канали, установени със самия старт на договора и 

възприемане на общ методологически подход за изпълнение на задачите; 
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- Пълна ангажираност и професионален подход от страна на екипа при 

събиране и анализ на информацията; 

- Създаване на мотивация на всички заинтересовани страни за тяхната пълна 

ангажираност и оказване на навременно и адекватно съдействие за събиране и 

предоставяне на Изпълнителя на необходимите документи и данни, включително 

проучване на възможностите за финансови санкции; 

- Алтернативни източници и начини за получаване на информация, 

необходима за изпълнението на проекта. 

 

Корективни мерки  

- Своевременна верификация на събраните данни и ползването на други 

източници на информация; 

- Пълна ангажираност и професионален подход от страна на експертите от 

нашия екип за преодоляване на риска; 

- Предвидили сме резервно време, както и изпълнителски състав за 

подсилване на екипа, така че забавянето, да не се отрази на срока на изпълнението на 

поръчката; 

- Изискване към Възложителя за пълно съдействие при уточняване на 

различията и установяване на реалните изходни данни. 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

Ако целта е осигуряване на 100% коректна  и окомплектована информация от 

страна на Възложителя, необходима за постигане на резултатите на обществената 

поръчка, то оценяваме остатъчния риск като приемлив. 

 

 

1. Затруднения/закъснения при получаване на информация от 

съответните компетентни органи/заинтересовани страни – Възложител, Изпълнител 

и т.н. 

 

Вероятност от появата на риска – средна;  

Въздействие от появата на риска – средно; 
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Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Този риск би довел да нарушаване на предвидената от нас технологична 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката и забава в 

изпълнението. Закъсненията при подаването на информация от съответните 

органи/заинтересовани страни ще затрудни значително организацията на Изпълнителя. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки  

- В най-кратки срокове след определянето ни за изпълнител, ще проучим 

практиката на действие на съответните касаещи ни инстанции, издаващи разрешителни 

или друга необходима информация и съответно ще предприемем адекватни мерки, 

изразяващи се в кореспонденции, работни срещи и други, за да синхронизираме 

действията си. Предвид социалната значимост на проекта, предвиждаме мерки за 

публичност и комуникация; срещи за преодоляване  на  различия на мнения. 

 

Корективни мерки  

- При забавяне реакцията на съответните компетентни органи/заинтересовани 

страни, сме предвидили резервно време, както и изпълнителски състав за подсилване на 

екипа, така че забавянето да не се отрази на срока на изпълнението на поръчката. Също 

така предвиждаме търсене на причините за конфликта и овладяване на конфликта. 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

 

Ако целта е осигуряване на 100% коректна  и окомплектована информация от 

страна на Възложителя, необходима за постигане на резултатите на обществената 

поръчка, то оценяваме остатъчния риск като приемлив. 

 

2. Недостатъчно добра координация и комуникация между екипите за 

изпълнение на Възложителя и Изпълнителя, заинтересованите страни и др. 

 

Вероятност от появата на риска – средна;  
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Въздействие от появата на риска – голямо; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Добрата координация и комуникация между екипите на Възложителя и 

Изпълнителя е от изключителна важност за своевременното и безпроблемно изпълнение 

на всички предвидени дейности по проекта. Проявата на този риск, значително би 

затруднила Изпълнителя. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки  

- Ясни комуникационни канали, установени със самия старт на договора и 

възприемане на общ методологически подход за изпълнение на дейностите. 

- Пълна ангажираност и професионален подход от страна на експертите от 

нашия екип; 

- Въвеждане на адекватна система за документиране, за гарантиране на лесна 

проследяемост на развитието на проблемите, които биха могли да възникнат в хода на 

изпълнението. 

 

Корективни мерки  

- Ще преодолеем този риск чрез прилагане на гъвкав подход и осъществяване 

на процес на активна комуникация с Възложителя и всички останали заинтересовани 

страни; 

- Пълна ангажираност и професионален подход от страна на експертите от 

нашия екип за преодоляване на риска. 

- Осигуряване на достатъчен брой експерти за координация на дейностите от 

страна на изпълнителя с всички институции, свързани с процесите по дейностите от 

проекта; 

- Осигуряване на консултации и оценка на риска при вероятност някои 

ситуации да станат критични и да застрашат изпълнението; 

- Адекватно решаване на проблемите, които биха могли да възникнат в хода 

на изпълнението на проекта. 
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Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

В случай, че целта на Изпълнителя е да изпраща отговор на получени от 

Възложителя запитвания и/или обратното в рамките на 24 часа, то толерансът към риска 

може да бъде изразен чрез един интервал, границите на който са от 24 до 36 часа за 

отговор на запитване.  

 

 

3. Затруднения или забавяне от страна на Изпълнителя при изпълнение 

на съответните дейности, неефективност на реализацията и др. 

 

Вероятност от появата на риска – ниска;  

Въздействие от появата на риска– средно; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Ние, ако бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка се 

ангажираме де предвидим и включим в предложението си риска от затруднения или 

забавяне от наша страна на съответните дейности с цел предотвратяване на прекъсването 

на договора или неефективност на реализацията. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки 

- Коректно изпълнение на договорните взаимоотношения и докладване на 

проблемите в начална фаза н възникване (информация за срещнатите трудности); 

- Разговори и обсъждане със заинтересованите лица с цел идентифициране на 

потенциалните проблеми и забавяния. 

 

Корективни мерки 

- Стриктно спазване на сроковете за изпълнение; 

- Срочно отстраняване на проблемите, съгласувано с Възложителя. 
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Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

Ние си поставяме като цел гарантиране на навременно изпълнение на договорните 

задължения към Възложителя. За постигането на тази цел се приемат и прилагат 

подходящи стратегии за управление на риска по начин, който го поддържа в областта на 

апетита към риска. Съществуването на вторичен риск и неговото влияние върху 

поставената цел се отчита с помощта на толеранса към риска, който определя, че 

окончателното изпълнение на договорните задължения следва да бъде в границите на 97-

100%. 

 

 

3.2. Идентифицирани и оценени от дружеството допълнителни рискове, 

релевантни към изпълнението на поръчката. 

 

3.2.1. Риск, свързан с използваните от Изпълнителя човешки ресурси 

 

Вероятност от появата на риска – ниска;  

Въздействие от появата на риска– средно; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Появата на този риск, би засегнала изпълнението на всички дейности по проекта и 

би довела до забава. Този риск за Изпълнителя би възникнал в резултат на текучество на 

персонала или напуснали служители. Ние сме подбрали екип от експерти с висока 

професинални и нравствени качества, поради което считаме, че проявлението на този риск 

е изключително малко мероятно. 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки  

- Поддържане на висококвалифициран персонал с опит в тази област, 

подкрепен от добра организация, здрави и работещи системи и методи. 

- Осигуряване на текуща програма за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация на екипа от експерти; 
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- Осигуряване на програма за задържане и развитие на потенциала на екипа 

от експерти и персонала на Изпълнителя; 

- Управление чрез цели, годишно оценяване – атестация; 

- Осигуряване на функционална работна среда. 

 

Корективни мерки 

- Вътрешна менторска програма с обучение и даване на обратна връзка за 

качеството на резултатите; 

- Реорганизация на човешките ресурси. Включване на допълнителни експерти 

с доказани професионални знания и умения, които да подпомогнат първоначално 

ангажираните или замяна на експерти след искано съгласие с Възложителя. 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

Ако  целта на изпълнителя е, осигурявайки добър екип, да обезпечи навременното 

изпълнение на дейностите по договора, то имайки предвид екипа от експерти, с който 

разполагаме, считаме че остатъчният риск е приемлив.  

 

3.2.2. Риск свързан със забава на плащанията по договора от страна на 

Възложителя. 

Вероятност от появата на риска – ниска;  

Въздействие от появата на риска– ниска; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 

Проявлението на този риск е свързано с управлението на разходите по проекта. 

Това е процес, който е изцяло в компетенциите и правомощията на Възложителя. 

Въздействието на този риск върху изпълнението на дейностите по договора сме оценили 

като ниско, тъй като разполагаме и сме предвидили собствен финансов ресурс в случай на 

забавено или закъсняло плащане. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки 
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- Ефективна комуникация с Въложителя и в случай на промени в условията 

на финансиране, анализ на промените и оценка на въздействието върху проекта, както и 

набелязване на мерки за предотвратяване на евентуални негативни последствия за 

договора; 

- Навременно планиране на необходимите средства от страна на 

Възложителя; 

- Стриктно спазване на сроковете за изплащане на дължимите суми по 

договора от страна на Възложителя; 

- Осъществяване на непрекъснат контрол по време на изпълнението на 

дейностите по договора за гарантиране на изпълнението в съответствие с договорните 

клаузи; 

- Готовност за използване на собствен финансов ресурс с цел 

предотвратяване неизпълнението на договорните задължения. 

 

Корективни мерки 

- Своевременно ще отчетем настъпилите промени или допълнения и ще 

оценим тяхната приложимост и тежестта им по отношение на договорните дейности; 

- Предвиден наличен собствен финансов ресурс, който може да бъде 

използван при забава на плащането то страна на Възложителя. 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

Ако  целта е навременно получаване на дължимите плащания към нас от страна на 

Възложителя, мислим, че рискът е в границите ена приемливия процент, тъй като 

разполагаме със собствен финансов ресурс. 

 

3.2.3. Риск, свързан с несъгласуване от Възложителя на съдържанието и 

дизайна (графичен) на материалите (продуктите), предоставени предварително на 

Възложителя за одобрение. 

 

Вероятност от появата на риска – ниска;  

Въздействие от появата на риска– средно; 

 

Рамка за управление на риска, базирана на добри световни практики. 



 
 120 

В хода на работа е възможно да се появят несъответствия между представения от 

нас в качеството си на Изпълнител дизайн на материалите и вижданията на Възложителя. 

Ние като Изпълнител ще се съобразим изцяло с изискванията на Възложителя и проекта и 

считаме, че вероятността от появата на такъв риск е малка. 

 

Мерки за управление на риска, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение вероятност за  неговата поява и влияние. 

 

Превантивни мерки 

- Осъществяване на непрекъснат контрол по време на изпълнението за 

гарантиране на изпълнението в съответствие с договорните клаузи и стриктно спазване на 

изискванията на Възложителя; 

- Осигуряване на ефикасна оперативна организация, основаваща се на 

постоянни кореспондентски и преки контакти между членовете на екипа; 

- Провеждане на съвместни обсъждания и приемане на консенсусни решения 

по ключови за проекта въпроси; 

- Стриктно придържане към изискванията на Възложителя; 

- Спазване на изискванията на проекта 

 

Корективни мерки 

- Анализ на пропуските, мобилизация за актуализация и прецизиране на 

детайлите; 

- При необходимост подсилване на човешките и техническите ресурси за 

компенсиране на евентуално забавяне; 

- Осигуряване на ефикасна оперативна организация; 

- Готовност за коригиращи действия в рамките на договорните условия; 

- Своевременно коригиране на настъпили изменения и/или допълнения; 

 

Оценка на остатъчния риск и същият е оценен като приемлив, спрямо 

дефинирания от участника „риск  апетит“. 

Ако целта е осигуряване на 100% съгласувани от Възложителя съдържание и 

дизайн на материалите, толерансът към риска може да бъде изразен с границата броят на 

получилите съгласуване материали да не бъде по-малък от 95%. 
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