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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

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

преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на 

администрацията на Министерство на икономиката“ по следните  две 

самостоятелно обособени позиции: 

1.  Позиция 1 - писмени преводи за Министерство на икономиката 

2.  Позиция 2 - устни преводи за Министерство на икономиката 

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

следното: 

 

Въпроси: Относно: Раздел III. 2. 3 Технически възможности от Обявление за 

обществена поръчка и Приложение № 5 „Декларация- списък на експерти/преводачи 

за извършване на услугата“ от документацията за участие в открита процедура за 

обществена поръчка. Възложителят не поставя изисквания относно образованието, 



професионалната квалификация и професионалния опит на човешките ресурси, 

които ще бъдат ангажирани за изпълнението на поръчката.  

 

Въпрос 1: Моля Възложителят да разясни съдържанието на понятието „експерт“ в 

контекста на посочените по-горе „Указания…“ 

Отговор на Въпрос 1: Съгласно  т.3 от Раздел III.2.3) Технически възможности на 

обявление за обществена поръчка и т. 5.3. на раздел 4 „Необходими документи“ от 

документацията за участие, следва да бъде представена „Декларация - списък 

(Приложение № 5) на основния екип преводачи за извършването на двупосочен 

писмен и/или устен превод от и на български език на езиците, посочени в двете 

групи езици, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката, включително 

на тези, отговарящи за контрола на качеството, включващ справка за 

образователната и професионалната им квалификация за извършване на двупосочен 

превод в областта на икономиката и юридическа терминология.“.  

Следва да се има предвид, че експерт, който ще отговаря за контрола на 

качеството следва да бъде посочен само за Позиция 1 „Писмени преводи за 

Министерство на икономиката“ като в приложение №5 Декларация-списък се 

посочват  тези експерти/преводачи, които ще отговарят за контрола на качеството и 

тези преводачи, които ще отговарят за извършване на двупосочен писмен превод. 

 

Въпрос 2: Моля Възложителят да разясни изискването „включително на тези, 

отговарящи за контрола на качеството“, свързано с посоченото по-горе Приложение 

№ 5. Броят на преводачите, които отговарят за качеството, извън минималното 

изискване за броя преводачи ли са? 

 

Отговор на Въпрос 2: Предвид това, че възложителя не е посочил минимално 

изискване за броя на експерти/преводачи, които ще отговарят за контрола на 

качеството, в приложение № 5 могат да бъдат посочени лица, които са 

едновременно посочени в качеството им на експерти/преводачи, отговарящи за 

контрола на качеството и преводачи, за извършване на двупосочен писмен превод. 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 


