
         
               
               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
                 Европейски фонд                   „Развитие на конкурентоспособността 
           за регионално развитие                                       на българската икономика” 2007-2013  

     Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

1 

 

 
Изх. №………….…………./ ………..………………    
 

 
ДО 
……………………………………………………….. 
 

Гр. ………………………………………………….. 
 
Факс ……………………………………………….. 

 
 

 

ОТНОСНО:  Разяснения по документация за участие в малка обществена поръчка с 
предмет: „Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на 
комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 

конкуренотоспособността на българската икономика 2007-2013” 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изработване на 
комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план на 
Оперативна програма "Развитие на конкуренотоспособността на българската 

икономика” 2007-2013” и на основание чл. 10 от Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки, регламентиращ писмените разяснения от Възложителя по 
документацията за участие, в законоустановения срок, Ви уведомявам за следните 

въпроси и отговори: 
 

Въпрос:  Моля да обясните, следва ли на ниво кандидатстване да се представи 
предварителен граждански договор с експерт, ако участникът желае да го наеме 

конкретно като част от екипа си за изпълнение на настоящата обществена поръчка? 
 
 

Отговор: Съгласно Раздел ІІ, т. 6.3-6.7 от Документацията за участие, като 
минимални изисквания е посочено, че участникът трябва да разполага през целия 
период на изпълнение на обществената поръчка с квалифициран екип (ръководител и 

минимум от експерти) за изпълнението й, притежаващ необходимото образование и 
опит за качествено изпълнение на поръчката. Като доказателства за техническите 
възможности и квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 

1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, е именно списък на екипа, който ще участва в изпълнението на 
обществената поръчка, в който се включват ръководителят и експертите от екипа. 
Към списъка се прилагат и: декларация (за всеки от експертите в екипа), съгласно 

Приложение № 11 и автобиография съгласно Приложение № 12, с приложени към 
автобиографията заверено/и копие/я на документ/и за образование - диплома, 
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сертификат или друг еквивалентен документ, и заверени копия на документи за 
изискуемия опит - трудова или служебна книжка, трудов или граждански договор, 
препоръки от трето лице.  Опитът се удостоверява с декларираните в 

автобиографията, съгласно Приложение № 12, обстоятелства, както и със заверени 
копия на документи за опит, например: трудова или служебна книжка, трудов или 
граждански договор, препоръки от трето лице или друг еквивалентен документ. 

Декларациите, съгласно Приложение № 10 и Приложение № 11, както и 
автобиографиите съгласно Приложение № 12 се подписват от ръководителя, 
съответно от експерта в екипа и се представят в оригинал. 

Предвид горепосоченото Възложителят не е поставил изискване 

относно вида правоотношение на даден експерт от предложения от участника 
екип със самия участник, към момента на подаване на оферта, ако отговаря 
на определените от Възложителя изисквания. 

 
С уважение, 
 

 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
Главен секретар  

на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма 
 

              

 
 


