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РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за 

избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена 

позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и 

резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за 

територията на Република България“ 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и 

резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 

насрочени за 26.05.2019 год.“ 

Избраният изпълнител трябва да осигури на Българското национално радио 

информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., като: 

- В деня на изборите представя данни за активността и профила на гласоподавателите 

на национално и регионално ниво най-малко за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, 

Стара Загора, Шумен, Видин, Благоевград и Кърджали. Екипът на изпълнителя трябва да 

подава информация за активността на гласоподавателите към БНР по схема, съгласувана с 

директора на програма „Хоризонт”. 

- В деня на изборите в 19.00 часа специалист – социолог от екипа на изпълнителя, 

представя данни от изследвания, проведени по методиката „Екзит пол“ – национално и 

регионално представителни извадки за изборите членове на ЕП от България – в ефира на 

програма „Хоризонт“. При условие, че действащото законодателство позволява, данни от 

„екзит пол“ се представят и в течение на изборния ден. След приключване на работата на 

наблюдаваните секции в ефира на Програма „Хоризонт“ на БНР се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване. 

В нощта след изборите и на сутринта след изборния ден, изпълнителят трябва да 

представи коментар и обобщен анализ на измененията в електоралните нагласи спрямо 

предходните избори за членове на ЕП от България. 

Избраният изпълнител трябва да предаде на БНР на електронен носител обобщена 

справка за изборните резултати, съпоставени с данните от предишните избори за ЕП в срок 

от пет работни дни след изборния ден. 

Избраният изпълнител трябва да изготви методика, да формулира въпроси, размер и 

обхват на извадката, съгласно професионалните социологически и статистически стандарти 

и времевите рамки на поръчката. Въпросниците се съгласуват с представител на 

възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Осигуряване на информация за избирателната активност и 

резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за 

територията на Република България“ 

 

I. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в Столична община по методиките „Екзит 

пол“ и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 
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Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в столицата; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласоподавателите.    

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио София“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от „екзит пол“ в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио София“ и програма „Хоризонт“.  

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

II. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Варна по методиките „Екзит пол“ 

и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Варна; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Варна“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от екзит пол в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Варна“ и програма „Хоризонт“. 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Варна и на програма „Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 
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III. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Благоевград по методиките 

„Екзит пол“ и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Благоевград; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Благоевград“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от екзит пол в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Благоевград“ и програма 

„Хоризонт“. 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Благоевград и на програма 

„Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

IV. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Стара Загора по методиките 

„Екзит пол“ и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Стара 

Загора; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Стара Загора“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от екзит пол в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Стара Загора“ и програма 

„Хоризонт“. 
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4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Стара Загора и на програма 

„Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

V. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Кърджали по методиките „Екзит 

пол“ и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Кърджали; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Кърджали“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите.. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от екзит пол в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Кърджали“ и програма „Хоризонт“. 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Кърджали и програма „Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

VI. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Пловдив по методиките „Екзит 

пол“ и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Пловдив; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Пловдив“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите.. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от „екзит пол“ в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 
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3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Пловдив“ и програма „Хоризонт“. 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Пловдив и на програма „Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

VII. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Шумен по методиките „Екзит пол“ 

и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Шумен. 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това. 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Шумен“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от „екзит пол“ в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Шумен“ и програма „Хоризонт“. 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Шумен и на програма „Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

VIII. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за  

общински съветници и кметове през 2019 година в община Видин по методиките  „Екзит пол“ 

и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Видин; 

− Данни от „екзит пол“ в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това; 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Видин“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите.. 
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2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от „екзит пол“ в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на програма „Радио Видин“ и програма „Хоризонт“. 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Видин и на програма „Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

IX. Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 година в община Бургас по методиките „Екзит пол“ 

и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции“. 

 

Информацията трябва да съдържа: 

− Данни за активността на гласоподавателите в деня на изборите в община Бургас. 

− Данни от екзит пол в течение на изборния ден, в случай че действащото 

законодателство позволява това. 

− Данни за профила на гласувалите. 

 

1. Ръководителят на екипа на социологическата агенция за града трябва да подава 

информация за активността на избирателите, предназначена за излъчване по програма 

„Радио Бургас“ и програма „Хоризонт“, по схема, съгласувана с директорите на 

програмите. 

 

2. При условие, че действащото законодателство позволява, екипът на социологическата 

агенция подава информация от „екзит пол“ в течение на целия изборен ден по схема, 

съгласувана с директорите на програмите. 

 

3. В 19.00 часа на изборния ден, специалист – социолог от екипа на изпълнителя обявява 

резултатите от „Екзит пол“ в ефира на . 

 

4. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните 

резултати и от паралелното преброяване в ефира на РРС Бургас и на програма „Хоризонт”. 

 

5. Социологическата агенция в нощта след изборите и на сутринта след изборния ден трябва 

да представи коментар с анализ на промените на партийните електорати спрямо 

предишните избори за местна власт. 

 

Забележки:  

1. В случай че в някоя от общините, описани в техническата спецификация за обособената 

позиция, се провежда втори тур на изборите за кмет, изпълнителят се задължава да изпълнява 

дейностите, описани в техническата спецификация, по отношение на втория тур за 

съответната община, без за това да се дължи допълнително заплащане. 

 

2. Конкретните дати на изпълнение на дейностите по обособената позиция се определят 

съобразно насрочването на изборите от Президента на Република България. 

 

 

Изготвил: Катя Лещанска – главен експерт в сектор „Мониторинг на програмите“ 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


