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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-Б-139 

 

Дата 25.05.2016 г. 

 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  

 

Във връзка с постъпило искане за разяснение по Документация за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска 

подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна 

финансова помощ  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 

2014-2020 г.“ и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.) 

във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

обществените поръчки (обн, ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), Ви 

уведомявам за следното:  

Въпрос 1: 

Моля да разясните изискванията за специфичен опит на екипа от експерти. 

Например изискването за Експерт Ръководител екип е участие като 

ръководител екип на минимум 3 проекта в сферата на управление/ изпълнение/ 

одит/ мониторинг/ финансова верификация на проекти. 

Моля да уточните какво има предвид Възложителят под „опит в проекти за 

управление на програми или проекти“ или „опит в проекти за мониторинг на 

програми или проекти “? 

Моля да потвърдите, че под „проекти за …“ Възложителя има предвид „услуги 

за…“ или дейности за…….“.  

Отговор на въпрос 1: 

Съгласно документацията за участие в посочената по-горе обществена 

поръчка, Участникът следва да докаже, че лицата включени в екипа за изпълнение 

на поръчката, отговарят на минималните изисквания поставени от Възложителя, като 

последното се доказва, чрез представяне на изисканите от Възложителя документи. 

Минималните изисквания за специфичен опит, на които трябва да отговаря  
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ключов експерт 1: Ръководител на екипа са „Специфичен опит: участие като 

ръководител екип на минимум 3 проекта в сферата на управление и/или изпълнение 

и/или извършване на одит и/или мониторинг и/или финансова верификация и/или 

техническа верификация и/или контрол и/или финансов контрол на програми и/или 

проекти“. С оглед изложеното следва предложеният от участника експерт за 

позицията да е участвал като ръководител на екип в минимум 3 проекта в 

посочените области.  

 

В декларацията, за ръководителя на екипа и всеки от ключовите експерти, 

следва да се съдържа ясна информация за изпълняваните от тях функции/дейности, 

релевантни към изискуемия опит, и конкретните периоди/срокове на изпълнението 

им.  

 

Въпрос 2: В точка 2 от Техническата спецификация е записано 

„Изпълнителят следва да декларира в офертата си, че може да осигури участието на 

независими експерти, които да притежават специфична компетентност в съответните 

области изброени в приложение № 1 към Техническата спецификация.“ 

В Приложение 1 към техническата спецификация, съдържащо индикативен списък на 

тематичните области на експертиза е записано, че „Към момента на подаване на 

офертата участникът следва да удостовери възможността да осигури на Възложителя 

експерти в посочените по-горе области“ 

Моля да уточните на етап подаване на оферти, как следва участникът да удостовери 

възможността да осигури съответните експерти: 

- Като декларира това в „Организация за изпълнение на дейностите“ като 

част от Техническото предложение, 

- С Декларация в свободен текст към офертата, или 

- друг удостоверителен документ. 

В случай, че е необходимо участниците да представят друг документ, моля да 

уточните какъв е той. 

 

Отговор на въпрос 2: 

Съгласно Приложение № 1 към документацията за участие, към момента на 

подаване на оферта участникът следва да удостовери възможността да осигури на 

Възложителя експерти в посочените в приложението области.  

Възложителят не е поставил изискване под каква форма участникът да 

декларира или удостовери възможността да осигури на Възложителя експерти в 

посочените области в Приложение № 1 към Техническата спецификация. Тъй като 
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изискването е посочено в Техническата спецификация, същото следва да бъде част 

от Техническото предложение на участника.  

 

 

Божидар Лукарски 

Министър на икономиката   
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

 

 


