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ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”   
 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, регламентиращ 

писмените разяснения от Възложителя по документацията за участие и във връзка с 
Вашето участие в открита процедура с предмет: „Изработване на информационни и 
рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013” , Ви уведомявам за следните въпроси и техните отговори:  

 
 
Въпрос 1: В изискванията за екип по изпълнение на поръчката, Възложителят е записал 
следното изискване (стр. 16 от документацията): „Ключов експерт, отговорен за 
производствения процес на рекламно-информационните материали – минимум 3 години 
професионален опит в организацията на производствения процес на информационни 
и/или рекламни материали, и/или отпечатване на печатарски материали“. 
 
Възложителят би ли приел ключов експерт, който напълно отговаря на горе цитираното 
изискване за опит, но няма висше образование, а само средно специално?  
 

Отговор 1: Изискванията на Възложителя по отношение на ключовия експерт, отговорен 
за производствения процес на рекламно-информационните материали касаят наличието 
на професионален опит в областта на предпечатната подготовка и/или отпечатването на 
материали. В този смисъл, не е необходимо предложеният от кандидата ключов експерт 
да има висше образование, тъй като същият притежава указания в тръжната 
документация изискуем професионален опит. Опитът се доказва с представянето на копие 
на автобиография, придружена от следните документи: копие на трудови/граждански 
договори, трудова/служебна книжка, осигурителна книжка, референции за изпълнени 
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договори, удостоверение за завършен курс, удостоверение за професионална 
квалификация/преквалификация и/или диплома, и/или други относими документи. 

 

 

 

 
С УВАЖЕНИЕ,  
 
ЕМИЛИЯ ЯНЕВА, 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 
     

 


