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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ 

 

 

 ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ХИСАРЯ – ПРИМЕР ЗА УЧЕЩА 

СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ”, ДОГОВОР С РЕГ. № М13-22-69/01.08.2014 Г. ПРОЕКТЪТ СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Ви предоставаме 

следните разяснения по постъпил въпрос във връзка с провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ с уникален номер на поръчката 

в регистъра на обществените поръчки в АОП: 00188-2014-0008  

 

ВЪПРОС № 1 

1. Приложение № 10 от документацията "декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от 

закона за мерките срещу изпиране на пари" се изисква от участника да посочи 

произхода на паричните средства - предмет на посочената тук операция /сделка/. Кои 

парични средства имате предвид? 

 

Имат се предвид паричните средства, с които участникът ще финансира 

изпълнението на обществената поръчка - собствени средства от обичайна търговска 

дейност на участника, кредити или др. 

 

2. Когато кандидатът е обединение, което не е юредическо лице, представляващия 

обединението или всеки участник в него, попълва декларациите - приложение 10 и 11? 

 

Декларации № 10 и 11 се попълват от представляващия обединението. 

 

3. Ако в споразумението за създаване на обединението е посочено лицето, което го 
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представлява, необходимо ли е да се представя нотариално заверено пълномощно на 

представляващия, който подписва и подпечатва офертата? 

 

Ако в споразумението за създаване на обединението е посочено лицето, което го 

представлява, не е необходимо да се представя нотариално заверено пълномощно на 

представляващия, който подписва и подпечатва офертата. Участникът по негова 

преценка може да посочи съответната разпоредба от договора за обединение, в 

която е направено упълномощаването. 

 

4. Провеждането на обученията на посочения брой групи по всяка конкретна тема ще се 

извършва паралелно /едновременно/ в една и съща хотелска база или обучението на 

всяка група / по конкретна тема/ ще се провежда по различно време и на различно 

място? 

Провеждането на обученията ще се реализира в зависимост от натовареността на 

служителите и възможностите да бъдат изведени в извън работна среда. В този 

смисъл е възможно и едновременно провеждане на обученията за отделните групи, и 

провеждане в различно време. Конкретните дати, начин на провеждане и хотелската 

база ще бъдат своевременно съгласувани с избрания Изпълнител.  

 

 

С уважение, 

инж. ПЕНКА ГАНЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

 

 


