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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪРШВАНЕ 

НА ТРИ ПРОУЧВАНИЯ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ (ВКЛЮЧВА ОБЛАСТИ 

БЛАГОЕВГРАД, СМОЛЯН, КЪРДЖАЛИ И ХАСКОВО)” ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:  

Проучване 1: “Анализ на наличната специализация и квалификация на 

човешките ресурси в обособените крайгранични области”. 

Проучване 2. “Анализ на професиите и бизнес дейностите в обособените 

крайгранични области, както и за възможностите за стартиране на нов бизнес, 

пазарни тенденции“. 

Проучване 3. “Анализ на потребностите на малките и средни предприятия  от 

специалисти и управленски кадри (количествени и качествени) в обособените 

крайгранични области”, 

на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам 

следното: 

 

Във връзка с изискването на възложителя „Екипът за изпълнение на всяко 

проучване трябва да включва минимум трима експерти” – ръководител и 

двама специалисти 

 

Въпрос 1: За всяко едно от проучванията трябва да се приложат различни експерти 

или може един екип да реализира всяко едно от проучванията, които така или иначе 

са предмет на една обособена позиция? 

Отговор: Изпълнителят реализира и трите проучвания. От своя страна екипът за 

изпълнение на всяко проучване се състои от минимум трима души – един 
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ръководител и двама експерти. Те могат да бъдат едни и същи лица и са отговорни за 

качественото изпълнение и на трите проучвания. По свое усмотрение изпълнителят 

може да включи в проучванията и повече от трима експерти.  

 

Въпрос 2: Бихте ли пояснили какво се има предвид под „висше образование” – 

бакалавър или магистър? 

Отговор: Поради естеството на проучванията изискването за висше образование на 

експертите трябва да се разбира в широк смисъл, т.е. могат да притежават 

образователна степен за завършено висше образование „бакалавър“ или 

образователна степен за завършено висше образование  „магистър“. 

 

Въпрос 3: Изисквате висше образование в някоя от областите – икономическа, 

инженерна или хуманитарна, тоест допустими ли са експерти/специалисти с висше 

образование „социология”, „политология”, „статистика и иконометрия”? 

Отговор: Да, допустими са, тъй като посочените специалности са в кръга на 

желаните от възложителя  области. 

 

Въпрос 4: В „специфични дейности”, част от техническото задание, сте заявили, че 

само за третото проучване се предвижда извършване на социологическо проучване, 

това така ли е? 

Отговор: Да, така е. Въпросите, с помощта на които ще се извърши 

представителното  регионално социологическо проучване, се предоставят от гръцкия 

партньор по проекта, с цел унифициране на прилагания подход в Северна Гърция и в 

Южна България. 

 

Въпрос 5: Възложителят ще предостави ли на изпълнителя някакви данни, които да 

спомогнат за извършването на споменатите по проучване 1 и проучване 2 дейности? 

Отговор: Не, не се предвижда възложителят да предоставя данни. 

 

 

С уважение,  

 

 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ, 

Главен секретар на  
Министерство на икономиката и енергетиката  


