
 

Във връзка с разяснения по публична за: „Обучения на служителите по 

ключови компетентности“ по проект „Повишаване на капацитета на общинска 

администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна 

линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 

ВЪПРОС: Моля да уточните къде или по-точно в кой от разработените образци, се 

очаква да предложим стратегията си за изпълнение на дейностите, подробно изложени 

в Техническата спецификация? 

 

ОТГОВОР: Участниците следва да представят в свободен текст своите предложения за 

изпълнение на поръчката в Образец №9 – „Техническо предложение“ от 

документацията за участие. Предложенията трябва да бъдат съобразени с параметрите, 

описани в Техническата спецификация. 

_____________________________________________________________ 

 

ВЪПРОС: Няма приложен образец на автобиография. Можем ли да използваме 

Европейски формат на CV? 

 

ОТГОВОР: Участниците може да приложат Европейски формат на автобиография тип 

„Europass“. 

____________________________________________________________________ 

 

ВЪПРОС: Няма образец на Декларация. Може ли декларацията да е в свободен текст? 

 

ОТГОВОР: Участниците може да представят декларация в свободен текст за 

ангажираност на експертите. Всеки предложен експерт следва да декларира, че: 

1. Ще бъде ангажиран с дейностите по изпълнение на поръчката за целия срок на 

изпълнение на договора. 

2. Се задължава да работи в съответствие с предложението на настоящия участник за 

качественото изработване на предмета на поръчката. 

3. Заявените от експерта данни и посочената информация в автобиографията му са 

верни. 

4. Разбира, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до 

отстраняване на участника. 

ВЪПРОС: Изисквания към Ключов експерт 3 – Обучител - в Указания към 

участниците е посочено: „Образование: висше образование – степен „магистър“ в 

областта на Социални, стопански и правни науки с професионално направление 

Публична администрация“. Моля специфицирайте изискванията към експерта, тъй като 

съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 

КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ професионално направление „Публична 

администрация“ не съществува. 

ОТГОВОР: Ключов експерт 3 – Обучител следва да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър“ в областта на Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление „Администрация и управление“, съгласно ПМС 

№125 /24.06.2002 г. 


