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ДО 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

КАПАЦИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ААДМИНИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ В 

ЕС И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

АНГАЖИМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“ С 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ПО 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Относно: Писмени запитвания по обявлението и документация за участие в 

процедура „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за 

участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на 

България“. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили запитвания по посочената процедура и на основание 

чл. 33, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения: 

Въпрос № 1:  Включва ли се нощувка в цената за обученията в Брюксел? 

Отговор № 1: Да, при организиране на обученията в град Брюксел, 

изпълнителят следва да осигури съответните нощувки на ангажирания към 

конкретното събитие екип за изпълнение на дейностите.  

Въпрос № 2: Може ли лекторите-обучители да бъдат включени в повече от едно 

обучение/тема? 

 Отговор № 2: Участниците в процедурата следва да осигурят екип за 

изпълнение на обществената поръчка в състав, численост и професионална 

компетентност съгласно критериите за подбор. Не се допуска конкретни лица – 

лектори да бъдат включвани по повече от една позиция в екипа за изпълнение.   
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Въпрос № 3: Може ли ръководителят на екипа да бъде и лектор-обучител? 

Отговор № 3:  Участниците в процедурата следва да осигурят екип за 

изпълнение на обществената поръчка в състав, численост и професионална 

компетентност съгласно одобрените критериите за подбор. Не се допуска 

ръководителят на екипа да съвместява дейности в качеството на лектор-

обучител.  

Въпрос № 4: Може ли да се поясни какво има предвид възложителя под 

"сходни" на темата обучения? 

Отговор № 4:  Под сходни на темата обучения се разбира обучения на тема и 

със съдържание, обхващащо конкретно зададената от Възложителя тематика, 

която от своя страна е определена като минимално ниво на критерия за подбор. 

Въпрос № 5: В документацията по обществена поръчка с предмет „Обучения за 

подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на 

вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“, глава III 

Техническа спецификация е посочено, че Изпълнителя трябва да организира и 

проведе обучения на 3 групи – в град Брюксел, Кралство Белгия на тема 

„Председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС“ и 

на 3 групи – в град Брюксел, Кралство Белгия на тема „Документация и 

документооборот на ЕС“. Моля за разяснение, кой осигурява разходите за 

нощувки и вечери на участниците в обученията?  

Отговор № 5: Изпълнителят на обществената поръчка няма ангажимент по 

осигуряване на нощувки и вечери за участниците в обученията, които ще се 

провеждат в град Брюксел, Кралство Белгия, подобна дейност не е предвидена в 

техническата спецификация. 

 


