Рег. № П-7410/22.11.2013г.
ДО УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №: Р 921/30.10.2013 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни, с предмет
„Обучение за служителите на отдел „Регистър и Архив” в дирекция „Информационни фондове
и системи” за работа в екип и постигане на екипните цели”, реализирана по проект ЦА12-2257/04.07.2013 г. „Повишаване на административния капацитет на Комисията за защита на
личните данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип”, финансиран
по Оперативна програма „Административен капацитет” и във връзка с постъпил въпрос, на
основание чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставяме следното
РАЗЯСНЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ВЪПРОС:
На стр. 10 от документацията за участие, съгласно т. 41.2.13 „Критерии за подбор,
включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника,
техническите му възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват”, е
посочено, че участникът трябва да разполага с екип от трима експерти – ръководител и двама
ключови експерти, с опит в изпълнението на проекти за обучение. На страница 12 от
документацията за участие, съгласно т. 44.2, е посочено, че участникът следва да разполага с
минимум двама лектори. Моля да потвърдите нашето разбиране, че член на екипа може да
изпълнява и функциите на лектор при положение, че покрива по-високите условия за
образование и общ професионален.
ОТГОВОР:
Член на екипа може да изпълнява и функциите на лектор, при условие че покрива повисоките изисквания за образование и общ професионален опит.
ВЪПРОС:
На страница 12 от документацията за участие, съгласно т. 44.2, е посочено, че
участникът трябва да разполага с двама лектори, които притежават сертификат по
предложените курсове за обучение (или друг документ, удостоверяващ правото им да
преподават), издаден от производителя на съответните софтуерни продукти или негов
официален представител. Моля да разясните какъв тип сертификати Възложителят очаква да
бъдат представени като доказателствен материал за опита на лекторитесъс софтуерни продукти,
при положение, че обхватът на поръчката е обучение на служителите от отдел „Регистър и
архив” в дирекция „Информационни фондове и системи” за работа в екип и постигане на
екипните цели” чрез теоретична част и практически занятия и упражнения в сферите на
комуникационни и презентационни умения, бизнес етика и протокол, управление на времето,
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ефективна комуникация и работа в екипа, разпознаване на слабостите в екипа и тяхното
отстраняване, разпознаване и заздравяване на силните страни на екипа, вземане на управленски
решения и поведение пред медиите.
ОТГОВОР:
Участниците следва да имат минимум 2 (двама) лектори, които притежават сертификат
за обучители по предложените курсове за обучение (или друг документ, удостоверяващ правото
им да преподават) и да отговарят на следните условия:
○ Образование: образователно-квалификационна степен „магистър”.
○ Общ професионален опит: Минимум 5 години.
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