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Изх.№ 9100- 47 /20.01.2016г. 
 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Одит по проект: „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие” по Програма БГ08.”, по договор за БФП №24-10М1-44/23.04.2015г. 
 

 

Във връзка с полученo запитванe,  Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори: 

 

  

Въпрос 1: „Съгласно горепосочената публична покана изискванията в раздел V. Специфични 

изисквания, критерии за подбор – минимални изисквания, като минимални изисквания за 

експерта за процедури свързани с проверка на физическото изпълнение на проекта: Минимум 1 

брой експерт с инженерно образование – специалност „ПГС“, „СГС“ или еквивалентно, 

съответстващо на строителството по проекта и опит по специалността – минимум 3 години“. В 

тази връзка, ще приеме ли Възложителят експерт с инженерно образование и специалности 

„Водоснабдяване и Канализация- мрежи и съоръжения“, „Архитектура“ и „Хидромелиоративно 

строителство“ 

 

Отговор: Съгласно Раздел III, поле „Допълнителна информация“, Възложителя поставя като 

минимално изискване – „Мин. изисквания за експерта за процедури свързани с проверка на 

физическото изпълнение на проекта:  минимум 1 брой експерт с инженерно образование – 

специалност СГС, ПГС или еквивалентно, съответстващо на строителството по проекта и опит 

по специалността – минимум 3 г.“ . Възложителя ще приеме предложен   експерт за 

физическото изпълнение на проекта с инженерно образование специалност „Архитектура“, 

като еквивалентно, съответстващо на строителството по проекта и опит по специалността – 

минимум 3 г. 

 

  Въпрос 2: Съгласно горепосочената публична покана и документацията за участие към нея, 

„Ръководителят и одитора следва да притежават един или повече от следните сертификати:  

А) Национални:  Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС), Сертифициран вътрешен одитор 

в публичния сектор (СВОПС) , Б) Международни: CPA, ACCA, CFSA, CA и други еквиваленти  

Сертифициран вътрешен одитор (CIA) – сертификат на Международния институт на 

вътрешните одитори (The IIA Inc.); Сертифициран одитор в публичния сектор (CGAP) - 

сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.), като „одиторът 

трябва да има най малко 2 (две) години проф. опит в областта на одита в публичния 

сектор“. В тази връзка Възложителят ще приеме ли експерт – одитор, притежаващ изискваните 

сертификати, но с повече от 2 (две) години професионален опит в областта на финансовия одит 

по отношение на средства от безвъзмездна финансова помощ, предоставени по Оперативни 
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програми, финансирани по Структурни фондове или Кохезионния  фонд, с възложители в 

публичния сектор?“ 

 

Отговор: Съгласно Раздел III, поле „Допълнителна информация“, Възложителя поставя като 

минимално изискване за одитора  да има най малко 2 (две) години проф. опит в областта на 

одита в публичния сектор“. Средствата предоставяни от безвъзмездна финансова помощ, 

предоставени по Оперативни програми, финансирани по Структурни фондове или Кохезионния  

фонд, се разходват от Възложители в публичния сектор. Възложителят ще приеме експерт – 

одитор притежаващ най-малко 2 (две) години професионален опит в областта на финансовия 

одит по отношение на средства от безвъзмездна финансова помощ, предоставени по 

Оперативни програми, финансирани по Структурни фондове или Кохезионния  фонд. 

Следва да се има предвид, че Възложителя не поставя изискване професионалния опит да е 

натрупан,   по оперативни програми, структурни фондове, Кохезионен фонд и др. Изискването 

на Възложителя е одитора да има професионален опит в областта на одита в публичния сектор, 

съгласно публичната покана и документацията към нея. 

 

  

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ    / П / 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
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