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ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Община Раднево

до
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
^
/J.
в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на
функционален анализ в общинска администрация Раднево и провеждане на
съпътстващо обучение свързано с изработения функционален анализ на
администрацията" по проект „По-голяма ефективност на общинската администрация
Раднево, чрез оптимизиране на структурата и функциите й", Договор № 13-1160/23.08.201 Зг по ОП „Административен капацитет", Приоритетна ос I, „Добро
управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация"
по бюджетна линия BG051Р0002/13/1.1-07, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз"

Относно: запитване с вх. № 2600-1879 от 18.12.201 Зг.
Въпрос: В указанията за Експерт 4 «Логистик» са посочени изисквания за
квалификация и умения - висше образование, степен магистър по специалност «Връзки
с обществеността» или еквивалент, общ професионален опит . минимум 3 години. Да се
отговори дали специалност «Журналистика» се приема за еквивалент и дали «общ
професионален опит» е еднозначен на «общ трудов стаж»?
Отговор: Съгласно изискванията на Възложиталя в указанията за участие в
обществената поръчка - раздел II «Изисквания към участниците», т. 2.1.4. «Технически
изисквания» - Под „еквивалентно образование" или „еквивалентна специалност" да се
разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените.
Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността
покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответното специалност по
посочените по-горе. Когато участникът е установен и регистриран извън Република
България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и
правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и
регистриран участника.
Под понятието «общ професионален опит» следва да се разбира опита по придобитата
професия, която се доказва с съответен документ на лицето.

Кмет на Обищна Раднево:
(д-р Юлиан Илчев)
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