
 

 

Приложение № 7.2. 

УТВЪРЖДАВАМ: (п) Заличен съгласно чл. 23 от ЗЗЛД. 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Техническа спецификация 
 

за изпълнението на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на социологически изследвания за нуждите на 

Българското национално радио по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 2: Извършване на специализирано 

социологическо проучване на нагласите и интересите на 

реалната и потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на 

БНР“ 
 

Цел и предмет на поръчката 

Предмет: Извършване на специализирано социологическо проучване на потребностите, 

очакванията, нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма 

„Хоризонт“ на БНР, както и проучване на младежката аудитория за интерес към 

специализирана младежка програма.  

Цел: Основната цел на обществената поръчка е да се подпомогне оптимизирането и 

по-доброто позициониране на програма „Хоризонт“ на БНР сред реалната и потенциална 

радио аудитория в страната, както и да се анализира интереса и потребностите на 

младежката аудитория с оглед изготвянето и реализирането на специализирана младежка 

програма.  

Обхват на поръчката 

За да се постигне целта на поръчката Изпълнителят следва да предложи методология и 

подход, които да включват, както количествени, така и качествени методи за анализ. Основните 

целеви групи са пълнолетното население на страната на възраст над 18 години, както и 

младежи във възрастовия диапазон между 14 и 18 години.  

По отношение потребностите, очакванията, нагласите и интересите на реалната и 

потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР Изпълнителят следва да предложи 

методология и подход като: 

 Създаде, измери и анализира набор от индикатори, с които да оцени 

позиционирането на програма „Хоризонт“ сред реалната и потенциална аудитория в 

страната; 



 

 

 Анализира и оцени радио потреблението сред пълнолетното население като оцени 

интереса и отношението им към различни радио формати, радио предавания, 

музикални и тематични предавания; 

 Изготви сегментационен анализ, чрез който да профилира основните групи радио 

аудитория над 18 годишна възраст, като идентифицира задълбочено техните 

потребности, очаквания, нагласи и интереси; 

 Изготви анализ на съдържанието на програма „Хоризонт“ от гледна точка на 

потребностите, очакванията, нагласите и интересите на реалната и потенциална 

радио аудитория; 

 Изготви препоръки за по-доброто позициониране на програма „Хоризонт“ на БНР сред 

основните сегменти; 

По отношение на проучването на младежката аудитория и интереса към специализирана 

младежка програма Изпълнителят следва да предложи методология и подход като: 

 Създаде, измери и анализира набор от индикатори, с които да оцени 

позиционирането на програма „Хоризонт“ сред младежката аудитория в страната; 

 Анализира и оцени радио потреблението сред младежите между 14 и 18 годишна 

възраст като оцени интереса и отношението им към различни радио формати, радио 

предавания, музикални и тематични предавания; 

 Изготви задълбочен анализ на потребностите, очакванията и нагласите на младежката 

аудитория към програма „Хоризонт“ на БНР, като идентифицира интереса към 

потенциална специализирана младежка програма; 

 Изготви анализ на съдържанието на програма „Хоризонт“ от гледна точка на 

потребностите, очакванията и нагласите на младежката аудитория; 

 Изготви препоръки за по-доброто позициониране на програма „Хоризонт“ на БНР сред 

младежката аудитория, както и да оцени потенциалния интерес към специализирана 

младежка програма; 

Минималните изисквания за постигане целта и задачите на поръчката включват следните 

проучвания: 

 Национално представително проучване сред реалната и потенциална радио 

аудитория в България при населението над 18 годишна възраст. Изследването следва 

да покрива както градско, така и селско население. Минимум 1000 ефективни 

интервюта осъществени чрез пряко стандартизирано интервю – лице в лице или по 

телефон; 

 Национално представително проучване сред реалната и потенциална радио 

аудитория при младежи на възраст между 14 и 18 години. Минимум 500 ефективни 

интервюта осъществени чрез пряко стандартизирано интервю – лице в лице или по 

телефон;; 

 6 Фокус групи сред радио слушатели – 4 сред пълнолетното население на страната и 2 

сред младежи между 14 и 18 години; 

Изисквания към техническото предложение 

За постигане целите на поръчката участниците следва да представят подробно разработено 

техническо предложение по утвърден образец към документацията за участие в 

обществената поръчка. Техническото предложение следва да съдържа: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, която да включва: 



 

 

1. Подход за изпълнение на поръчката с описание на основните етапи и 

дейностите, които ще се извършат с оглед постигане на целите и задачите на 

поръчката; 

2. Методите за формиране на извадките, както и източниците на информация, 

които са използвани;  

3. Методите и инструментите за събиране на данни и информация с оглед 

постигане на поставените цели и очаквани резултати; 

4. Методите и инструментите за обработка на събраните данни, както и подхода 

за анализ 

2. Разработени индикатори за постигане целите и задачите на поръчката. Изпълнителят 

следва да представи подход, чрез който е идентифицирал необходимите количествени 

и качествени индикатори за постигане целите на поръчката, както и информация за 

тяхната надеждност и приложимост. Изпълнителят следва да представи списък с 

индикатори, които ще бъдат измерени и анализирани най-малко по отношение на: 

1. позиционирането на програма „Хоризонт“ сред целевите групи; 

2. отношението на целевите групи им към различни радио формати, радио 

предавания, музикални и тематични предавания; 

3. потребностите, очакванията и нагласите към програма „Хоризонт“ за двете 

целеви групи; 

3. Описание на организацията на работа и разпределението на ресурсите, съдържащо: 

1. описание на етапите на изпълнение на поръчката; 

2. конкретните задължения и отговорности на експертите, включени в екипа за 

изпълнение на поръчката, д 

3. допълнителни ресурси, които участникът възнамерява да използва при 

осъществяване на дейностите, с посочване на конкретни срокове за изпълнение 

на всяка една дейност; 

4. Детайлно описание на очакваните резултати и основните продукти на поръчката – 

технически и аналитични продукти и доклади;  

 

Очаквани резултати 

Обобщен аналитичен доклад съдържащ: 

 Анализ на радио потреблението в България и позиционирането на програма 

„Хоризонт“ на БНР сред потенциалната и реална аудитория в страната, както и сред 

младежи на възраст между 14 и 18 години; 

 Отношение на реалната, потенциална и младежка аудитория към различни радио 

формати, радио предавания, музикални и тематични предавания; 

 Сегментационен анализ на пълнолетната и младежката аудиторията в България от 

гледна точка на потребление, потребности, очаквания, нагласи и интереси към радио 

предавания, формати и музикални жанрове;  

 Оценка на съдържанието на програма „Хоризонт“ от гледна точка на потребностите, 

очакванията, нагласите и интересите на потенциалната и реална аудитория; 

 Оценка на съдържанието на програма „Хоризонт“ от гледна точка на потребностите, 

очакванията, нагласите и интересите на младежката аудитория; 

 Потенциал, възможности и направления за изготвянето и реализирането на 

специализирана младежка програма от гледна точка на потребностите, очакванията, 

нагласите и интересите на младежката аудитория; 

 Основни заключения и препоръки за подобряване представянето и позиционирането на 

програма „Хоризонт“ на БНР сред потенциалната, реалната и младежката аудитории; 



 

 

Технически доклад от проведените проучвания включващ: 

 За количествените проучвания – доклад за начина, методите и етапите на провеждане 

на допитванията, сурови данни в Excel или SPSS, едномерни и двумерни статистически 

разпределения по основни социално-демографски и сегментационни 

характеристики; 

 За качествените проучвания – доклад за начина на организиране и провеждане на 

фокус групите;  

 

 

Изготвил: (п) Заличен съгласно чл. 23 от ЗЗЛД. 

Мартин Минков – програмен директор 

 


