
заличено име, титла и научно звание - чл. 2, ал. 1 
ЗЗЛД *

* ЗЗЛД = Закон за защита на личните данни.

заличено име - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД *
заличено име - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД *

 





*** заличено име и адрес  на банка, BIC и IBAN - данъчна и 
осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 от ДОПК 
(Данъчно осигурителен процесуален Кодекс).

***
******













заличено име, титла и научно 
звание - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД *

заличено име - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД *

заличено име 
в e-mail - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД *

* ЗЗЛД = Закон за защита на личните данни.



заличен подпис - чл. 2, ал. 1 Закон за 
защита на личните данни (ЗЗЛД)

заличено име, титла и научно звание - чл. 
2, ал. 1 ЗЗЛД 

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 Закон за защита 
на личните данни (ЗЗЛД)

заличено име - 
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличено име - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



Приложение № 1 

Техническа Спецификация 

за възлагане на обществена поръчка с Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и чл. 187 от ЗОП с 
предмет: 

„Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение по 
проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“” 

 Въведение 
Във връзка с изпълнение на проект  „Мерки за преодоляване на демографската 

криза в Република България“ и реализацията на 3-та дейност от втори етап, а именно – 
планиране и провеждане на изследвания и анализи на данни, доказващи или отхвърлящи 
формулираните хипотези в предишния етап – количествени изследвания на нагласите към 
формулираните хипотези за мерки, е необходимо да бъдат проведени социологически 
проучвания за изследване на общественото мнение. 

Дейността е включена в одобрения от Управителния съвет на БАН план на дейности 
за реализация на проекта. 

При изпълнението на предходния етап бяха реализирани дейности под ръководството 
на ИИНЧ на БАН, който се явява водещо звено при реализация на проекта свързани с анализ 
на данни от Национален Статистически Институт (НСИ) за тенденции в динамиката на броя 
на населението, анализ на добри практики, преглед на политики, законови и нормативни 
уредби в областите на раждаемостта, смъртност и стареене, миграции, работна сила и 
политики към хората в уязвимо и неравностойно положение. На основата на събраните 
данни, са формулирани хипотези за възможни политики (мерки) за преодоляване на 
негативните тенденции в демографските параметри. 

Наименование на поръчката: 
„Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение по 
проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България““ 

Цел на поръчката 
Основната цел на поръчката е да бъдат проведени две социологически проучвания за 

изследване на общественото мнение спрямо формулираните хипотези за мерки за 
преодоляване на негативните тенденции в демографските параметри. 

На база на досегашния опит и необходимостта от целенасочено планиране и 
ефективно изразходване на публичния ресурс, отделен за изследване на включените 
аспекти на демографските тенденции. За целта, е необходимо да бъдат проведени 
следните видове услуги: 

А. Проектиране на 2 проучвания – национално представително изследване на 
общественото мнение на теми: 

- „Работна сила, миграции и стареене на населението” с размер на извадката 1500 
респондента, (навършени год. 18+) чрез стандартизирана анкета лице-в-лице и чрез 
използване на електронна онлайн платформа, които да позволяват статистически анализ на 
специфични целеви групи.  

- „Нагласи към раждаемостта, семейните политики и уязвимите общности” с размер 
на извадката 1500 респондента, (навършени год. 18+) чрез стандартизирана анкета лице-в-
лице и  чрез използване на електронна онлайн платформа, които да позволяват статистически 
анализ на специфични целеви групи. 

Б. Изследване на общественото мнение – провеждане на национално 
представителни изследвания на общественото мнение на теми: 
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- „Работна сила, миграции и стареене на населението” с размер на извадката 1500 
респондента, (навършени год. 18+) чрез стандартизирана анкета лице-в-лице и чрез 
използване на електронна онлайн платформа, които да позволяват статистически анализ на 
специфични целеви групи.  

- „Нагласи към раждаемостта, семейните политики и уязвимите общности” с размер 
на извадката 1500 респондента, (навършени год. 18+) чрез стандартизирана анкета лице-в-
лице и чрез използване на електронна онлайн платформа, които да позволяват статистически 
анализ на специфични целеви групи. 

Двата Въпросника с въпросите, които да бъдат задавани на респондентите са 
изготвени от Възложителя и ще бъдат предоставяни на заинтересованите лица за запознаване 
на място в сградата на Възложителя ИИНЧ стая 604 срещу подписване на декларация за 
конфиденциалност – на основание чл. 102, ал. 3 от ЗОП (виж Приложение № 1a към 
настоящата спецификация). Участникът избран за Изпълнител ще получи Въпросниците на 
хартиен и електронен носител веднага след подписване на договора. 

В. Статистическа обработка – данните да бъдат предадени на индивидуално ниво в 
електронен формат (например XLS/CSV) с методологичен доклад.  

Дейностите ще се финансират по проект „Мерки за преодоляване на демографската 
криза в Република България“, в изпълнение на ПМС № 347 / 08.12.2016 г. 

Срок за изпълнение на поръчката: 
60 календарни дни от датата на влизане в сила на договора с избрания изпълнител. 

Стойност  
Прогнозната стойност на поръчката е 60 000,00 лева без ДДС. 

Изисквания към участниците 

В техническото предложение участникът трябва да представи: 

 Списък на изследователския екип, който ще работи по поръчката: трябва да включва
най-малко 2 (двама) експерти с образование магистър, като всеки от експертите
трябва да има минимум 3 (три) години професионален опит в областта на провеждане
на социологически изследвания.

 Участникът трябва да разполага с интервюерска мрежа, включваща най-малко 150
анкетьори.

 Декларация за притежаване и описание на характеристиките на електронна онлайн
платформа за събиране на информацията от изследванията на терен, която участникът
ще използва за изпълнение на поръчката

 Концепция за изпълнение на поръчката, включително описание на методите и
средствата, които участникът ще използва за контрола на качеството на изпълнение
на поръчката.

 График за изпълнение на поръчката, съобразен с максималния срок за изпълнение от
60 календарни дни.

Обхват на дейностите за провеждане на различни видове 
социологически проучвания в изпълнение на поръчката: 

6.1. Дефиниции и стандарти на провеждане на проучванията за целите на поръчката 

- Проектиране на всяко едно от проучванията 
Проектът на всяко от проучванията предполага разработката на 4 методики: 
- методика на индикаторите (скалирането) – определят се скалите на критериите; 
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- методика на регистрацията – тя трябва да посочи от къде се набавя информацията и по 
какъв начин ще се използва; 
- методика за обработка на информацията – трябва да се определи по какъв начин събраната 
информация, която е за отделни случаи ще се обобщи за цялата съвкупност; 
- методика на извадката. 

- Изследване на общественото мнение - за целите на тази обществена поръчка ще бъдат 
използвани следните дефиниции за социологическо изследване (проучване): система от 
методологически инструменти за събиране, обработка и интерпретация на данни, чиято 
основна функция е да подпомага вземането на управленски решения и решаването на 
възникнали проблеми. 
Според изследователските задачи и използваните методи за конкретния проект се използват 
количествени методи за набиране на информацията.  
Според обхвата на проучванията, те могат да бъдат национално представителни или да се 
фокусират върху определени, външни или вътрешни целеви групи. 
При провеждане на проучванията по тази поръчка Изпълнителят се ангажира да следва 
всички изисквания и добри практики, възприети съгласно Етичния кодекс на 
ESOMAR (Международната асоциация на маркетинговите специалисти и изследователите 
на общественото мнение), както и съгласно Етичния кодекс на Българската 
социологическа асоциация. 

- Статистическа обработка на получените данни – логически оглед, шифриране на 
данни на индивидуално ниво, едномерни разпределения, крос таблици, предаване на данните 
в електронен формат (например XLS/CSV).    

 6.2. Обхват на национално представителните проучвания: 

За периода на договора Изпълнителят следва да проведе две национални представителни 
социологически проучвания сред външните целеви групи (год. 18+) чрез стандартизирана 
анкета лице-в-лице и стохастична извадка от около 1500 респонденти за всяко от двете 
социологически проучвания, която да позволява статистически анализ на специфични целеви 
групи.  

Основните теми, които ще обхващат национално представителните проучвания, са: 

А) Проучване на отношението към предложения пакет от мерки в сферата на „Раждаемост и 
семейни политики“ и „Уязвими етнически групи и общности“; 
Б) Проучване на отношението към предложения пакет от мерки в сферата на „Демографско 
развитие на трудови ресурси“, „Миграции и национална идентичност“ и „Смъртност, 
стареене и качество на живот“. 

6.3. Задължения на Изпълнителя в изпълнение на поръчката: 

1) Да използва стриктно представения инструмент от Възложителя;
2) Да спази всички изисквания при провеждане на теренната работа. Да представи
доказателства за  контрола на провеждане на изследването на терен. 
3) След провеждане на социологическите проучвания, Изпълнителят предоставя
методологичен доклад с наблюденията си по провеждане на изследването (отбелязани 
особености, проблеми и начина на тяхното преодоляване). 

По време на изпълнение на договора могат да бъдат организирани работни срещи между 
представители на Възложителя и Изпълнителя с цел проследяване изпълнението на договора 
и набелязване на корективни действия. 
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Очаквани резултати от Изпълнителя: 

1) Предоставяне на проект на проучването, съобразен с искания дизайн от страна на
Възложителя. Съгласно т. 6.1 по-горе. Представя се заедно с доклада по т. 3 по-долу. 
2) Провеждане на 2 национално представителни социологически проучвания сред външните
целеви групи (год. 18+) чрез стандартизирана анкета лице-в-лице и стохастична извадка от 
1500 респонденти всяко;  
3) Предоставен от страна на Изпълнителя и одобрен писмено от страна на ИИНЧ
Методологичен (Окончателен) Доклад от теренната работа. Докладът се представя в срок до 
5 календарни дни преди изтичането на определения срок за изпълнението на поръчката. 
Възложителят разполага със 7 календарни дни за разглеждане на доклада. При липса на 
забележки от страна на Възложителя в посочения срок докладът се счита за одобрен. В 
случай на забележки, Възложителят изпраща писмено забележките на Изпълнителя в 
посочения 7-дневен срок и Изпълнителят следва да отговори в срок до 5 календарни дни.   
4) Предоставяне на предварително регистриране  на  данни на индивидуално ниво в
електронен формат (например XLS/CSV). Представя се преди изтичането на срока за 
изпълнение на поръчката (60 дни). 

Забележка: Двата Въпросника с въпросите, които да бъдат задавани на респондентите не са 
публикувани в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 102, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). При обявяване на поръчката, Възложителят постави изискване 
записано по-горе в настоящата Спецификация, че въпросниците ще бъдат предоставяни на 
заинтересованите лица за запознаване на място в сградата на Възложителя ИИНЧ стая 604 
срещу подписване на декларация за конфиденциалност – на основание чл. 102, ал. 3 от ЗОП. 
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