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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А   

 

 № 26-00-28 

 

Дата 18.02.2016г. 

 

 ДО  

 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

    

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило запитване относно открита от Министерство на икономиката 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Последваща оценка на 

изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма  „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, на основание чл. 

29 от ЗОП, Ви уведомявам следното: 

Въпрос 1: Съгласно изискванията на минимaлно ниво, заложени в раздел III.2.3) 

Технически възможности от Обявлението на горецитираната процедура за възлагане на 

обществена поръчка: „Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) еднакви или 

сходни услуги с предмета на настоящата обществена поръчка за последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура“, като под 

сходни с предмета на поръчката Възложителят е посочил „услуги с предмет: извършване на 

предварителни и/или междинни и/или последващи оценки/анализи и/или оценки/анализи 

на изпълнението и/или резултатите и/или въздействието на програми (оперативни 

програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество) и /или на 

национални/ международни политики“. 

В тази връзка Възложителят ще приеме ли за сходни, услуги, които имат подобен 

предмет и са извършени в съответния изискуем период, но са изпълнявани за клиенти, 

опериращи в частния сектор? 
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Отговор: Както е посочено в Раздел 4. Необходими документи от публикуваната 

документация за участие в процедурата за възлагане на горепосочената обществена 

поръчка: „Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) еднакви или сходни услуги с 

предмета на настоящата обществена поръчка за последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата за участие в настоящата процедура“, като Възложителят не е 

поставил допълнителни изисквания по отношение на секторите, в които оперират 

клиентите/възложителите на услугите, изпълнени от Участника. Същите следва да 

отговарят на разбирането на Възложителя за услуги еднакви или сходни с предмета на 

настоящата обществена поръчка, а именно: „услуги с предмет: извършване на 

предварителни и/или междинни и/или последващи оценки/анализи и/или оценки/анализи 

на изпълнението и/или резултатите и/или въздействието на програми (оперативни 

програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество) и /или на 

национални/ международни политики“. 

Въпрос 2: Във връзка с обявената открита процедура с предмет “Последваща 

оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма  „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, бих желала да Ви 

попитам дали документацията за обявление на процедурата е предоставена и във версия 

на Английски език?  

Отговор: Документацията за участие в откритата процедура с горепосочения 

предмет е изготвена и публикувана на български език. Възложителят не разполага с 

превод на документацията на друг език.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 

 

 


