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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на
енергия и на енергийните характеристики на сгради ; Дейност 2: Специализирано
обучение относно комбинирано високоефективно производство на енергия ; Дейност 3:
Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административно наказващи органи по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на
служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задължен ii ята " по
Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

РАЗЯСНЕНИЕ Ns1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване в Агенция за устойчиво енергийно развитие по

повод открита процедура с предмет : „Дейност 1: Специализирано обучение относно
изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на
сгради ; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефективно
производство

на

енергия ;

Дейност 3:

Специализирано

обучение

относно

осъществяването на контрол от административно-наказващи органи по проеtiт
„ Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-

ефективно и ефи Rасно изпълнение на задълженията " по Оперативна програма
„ Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, давам следните разяснения по поставените въпроси .

Проектьт се оrьшествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Въпрос Ns 1:
Може ли да се счита, че изискването водещият лектор , а именно за „ най - малко 5 години
юридически стаж е удовлетворено когато предложеният за такъв по дейност 3 от
обществената поръчка има същия или по-дълъг стаж като хабилитиран университетски
преподавател по административно право в университет , акредитиран по реда на Закона
за висшето образование ?

Разяснение по въпрос Ns 1:
Съгласно § 1,

т .1

„юридически стаж"
улражнявало

от

Допълнителните

разпоредби

на

Закона

за

адвокатурата

е времето , през което лицето е работило на длъжност или

професия ,

за

която

се

изискват

юридическо

образование

и

правослособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование , които
работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния
административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура
или

Върковната

административна

прокуратура ,

разследващ

юридическо образование в системата на Министерството

полицай

с

висше

на вътрешните работи ,

разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната
или разследващ митнически инспектор в Агенция " Митници ".

Вълрос Ns 2:
Може

ли

да се счита,

квалификационна

че

изискването

степен „ магистър "

в

за

водещия

лектор

професионално

за

образователно —

направление „ право"

е

удовлетворено , ако предложеният за такъв има образователно - квалификационна степен
„доктор "?

Проектьт се осъ wествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма " Административен
капацитет", rьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Разяснение по въпрос Ns 2:
В

Документацията

за обществената

поръчка

са

определени

минималните

изисквания , на които следва да отговарят кандидатите за изпълнители . Доколкото
образователно - квалификационната степен „доктор " е по- висока и необкодимо условие
за придобиването й е наличието на степен „ магистър", притежаването на образователно квалификационната степен „доктор "отговаря на изискването на Възложителя .

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ
Изпълнителен директор
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Проектьт се осьществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", rьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

