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ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Усъвършенстване  квалификацията на служителите на Управляващия 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013“във връзка  с управление на средствата от 
Структурните фондове” 
 

 

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: „Усъвършенстване  квалификацията на 

служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“във връзка  с управление 

на средствата от Структурните фондове”, Ви уведомявам за следните въпроси и техните 

отговори:  

 

Въпрос 1: В приложение N:15-Списък на предлаганите от участника експерти за 

изпълнение на поръчката, част от документацията по горепосочената поръчка, е посочено 

изискване, че към списъка се прилагат следните документи: 
• Професионални автобиографии на всеки от ключовите експерти, които доказват 

изисквания опит и квалификации, изготвени по образец, Приложение №19; 

• Декларации, с които всеки от ключовите експерти декларира ангажираност в 

изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност за целия период на 

проекта – по Образец № 12;  

• Документи, доказващи изискуемото образование, опит и квалификация на 

ключовите експерти от екипа - дипломи, сертификати, копия от договори 

/граждански и трудови/ или копия от трудова /осигурителна книжка/, или други 

еквивалентни документи, доказващи по безспорен начин опита и професионалната 

квалификация на експерта. 
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Относно „ Декларации, с които всеки от ключовите експерти декларира ангажираност в 

изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност за целия период на проекта – 

по Образец № 12”- тъй като няма такъв образец в документацията, необходимо ли е 

представянето на тези декларации и ако „да”, то Възложителят има ли изискване за 

конкретен формат на декларацията или тя може да бъде изготвена в свободен текст? 

Отговор 1: По отношение на изпълнението на заложеното в текста на Приложение N:15 

изискване на Възложителя за представяне на декларация за ангажираност на ключовите 

експерти в изпълнението на поръчката, е необходимо същото да бъде изпълнено чрез 

представяне на декларация в свободен текст, без ограничение във формата. 

Разяснение2: В приложение 2 „Образец на оферта”  от Документацията на Възложителя, 

на страница 2 е допусната техническа грешка в изписването на предмета на поръчката. 

При попълването на приложението участниците в процедурата следва да изпишат 

коректно предмета на същата, а именно: „Усъвършенстване  квалификацията на 

служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“ във връзка  с управление 

на средствата от Структурните фондове” 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  
 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ, 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 

 


