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ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”, изпълнявана по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на 
енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни 
източници” в рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на ОП 
„Конкурентоспособност”” при две обособени позиции  
 

 
 

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: „Избор на асистент по проекта и на 
асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика”, изпълнявана 
по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и 
използването на възобновяеми енергийни източници” в рамките на Приоритетна 
ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност”” при две обособени позиции, Ви 
уведомявам за следните въпроси и техните отговори:  

 

 

Въпрос 1: Уважаеми дами и господа,  

Бихме искали да получим разяснение във връзка с изисквания към екипа на обособена 

позиция № 2 по отношение на изискванията на Ключов експерт – мониторинг и 

верификация:  

Какво се разбира под „5 години управленски опит в областта на мониторинга и оценката 

на програми/проекти за публична подкрепа“ – опит на ръководна позиция в институция 
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или опит в управление на проекти/програми за публична подкрепа?  

 

Отговор 1: Посоченото в тръжната документация изискване се отнася до наличието на 

опит на управленска позиция в областта на мониторинга и оценката на програми/проекти 

за публична подкрепа, като този опит може да бъде придобит и в рамките на публична 

институция.    

 

Въпрос 2: По отношение на изискването за участие в минимум един проект за 

предоставяне на консултантски услуги на публични институции, свързани с мониторинга и 

верификацията на програми/проекти за МСП – следва ли да се разбира изискването за 

участието на експерта в дейности, свързани с мониторинг и верификация на 

програми/проекти за подкрепа на МСП само като външен консултант или същият може да 

е изпълнявал тези дейности в рамките на служебната си ангажираност като служител на 

публични институции и/или международни финансови институции, свързани с 

мониторинга и верификацията на програми/проекти за подкрепа на МСП?  

 

Отговор 2:  За да се счита, че ключовият експерт - мониторинг и верификация отговаря 

на изискването за участие в минимум един проект за предоставяне на консултантски 

услуги на публични институции, свързани с мониторинга и верификацията на 

програми/проекти за МСП, същият следва да е бил външен за институцията, на която са 

предоставяни тези услуги.  

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  
 
ЕМИЛИЯ ЯНЕВА,  
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 

 
 


