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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с 
уникален номер в РОП: 00073-2020-0018 С ПРЕДМЕТ: Подготовка на документации за 
възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за 
другия български партньр по проект "Better connected secondary and tertiary nodes 
to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures", както и 
предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство

Въпрос №1: Моля за разяснение по отношение на изискването, заложено в 
методиката за определяне на комплексната оценка на офертите в горепосочената 
процедура, отнасящо се до ключов експерт №1 - адвокат:______________________________

адвокат - минимално/базово изискване за образование: висше 
образование по специалността „Право” съгласно Класификатор на 
областите на висше образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна 
степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област и 
наличие на сертификат/документ за преминато обучение по ЗОП в 
последните 6 месеца и опит в областта на подготовката и/или 
провеждането на обществени поръчки. В случай, че предложеният 
експерт не отговаря на минималното изискване офертата се 
предлага за отстраняване._______________________________________

Дали поставеното изискване за преминато обучение по ЗОП в последните 6 месеца 
се отнася за всеки потенциален експерт - адвокат, или само за лицата, придобили 
еквивалентна образователна степен на специалността „Право“?

Отговор №1: Поставеното изискване за преминато обучение по ЗОП в 
последните 6 месеца се отнася за всеки потенциален експерт-адвокат - придобил 
висше образование по специалността „Право” съгласно Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., 
или за лицата придобили еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в 
еквивалентна на посочената р6)паст. ^

С уважение,

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛк^О^ЪРНО^р

Съгласувал:
Надя Петрова 
Директор Дирекция

Изготвил:
Александър Колев
Главен експерт в Дирекция ОП

Заличена информация на 
основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
във връзка с чл. 4 от Регламент 
(ЕС) 2016/679
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