
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА „Военни клубове и 
военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“, по Договор № 14-22-13/25.09.2014, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“  и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПАК. 

 

 

 
 

  Изх. № 9902/10.12.2014 г. 
 
 

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане 

на специализирано двумодулно обучение 

(двудневно) за служители във военните 

клубове на ИА „Военни клубове и военно-

почивно дело” 
Реализирането на обществената поръчка се осъществява 

в рамките на проект 14-22-13/25.09.2014 г. „Подобряване 

на професионалната компетентност на служителите от 

ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-

ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“, 

финансиран по Приоритетна ос ІІ „Управление на 

човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и 

ефективна държавна администрация”, бюджетна линия 

BG051PO002/14/2.2-16. Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

Относно: Писмени разяснения по поставен въпрос във връзка с 

публична покана изх. № 9716/05.12.2014 г., за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Провеждане на специализирано двумодулно обучение 

(двудневно) за служители във военните клубове на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело” 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на 

следните въпроси: 
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социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“  и при никакви 
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Въпрос 1:  

Каква е заложената продължителност в учебни часове на двудневното 

обучение? 

 

Отговор:  

 Заложената продължителността на двудневното обучение е от 8 /осем/ до 10 

/десет/ учебни часа на ден.  

 

Въпрос 2:  

 Препоръка от клиент за извършена услуга/доставка/ приема ли се за 

релевантен документ на  удостоверение, съгласно чл.51,ал.1,т.1 и ал.4  от ЗОП ? 

 

 Отговор: 
 Съгласно чл. 51, ал. 4  от ЗОП и заложеното в т. 2.1.2.1. “Минимални 

изисквания” от “Указания за участие” в публичната покана: “доказателството за 

извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата”.  

Възложителят ще приеме за релевантен документ на удостоверение и 

представена препоръка или референция от клиент за извършена услуга или 

доставка. 

 

 

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   

     /п/ 

ИВЕЛИН НИКОЛОВ 
съгласно пълномощно  

№ 9120/19.11.2014 г. 

   


