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Относно: Постъпило искане за разяснение по процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер на АОП - 01272-2014-0004, с предмет: 
Организиране и провеждане на обучение "Придобиване на знания и умения 
от общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните 
заинтересовани страни за подобряване на градската среда" по проект 
„Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма 
„Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление 
на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/12/2.2-07, с 
регистрационен номер на договора МА12-22-156/11.03.2014 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ 
На основание чл. 29, ал.2 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено запитване по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОП, Ви 
предоставяме следните разяснения по документацията, утвърдена с Решение № 
12 00-201 /02.12.2014г\ на кмета на СО-Район”Слатина”:

Да уточните колко лектори общо (основни и резерви) трябва да бъдат осигурени 
за трите модула обучение?

Отговор: Съгласно минималните изисквания за технически възможности и 
квалификация участиниците следва да разполагат с екип от Ръководител, 
координатор на дейностите по логистика на обученията и обучител по 1 (един) 
основен и 1 (един) резервен за всяко отделно обучение. Няма изискване 
обучителите да са различни лица за трите модула, важното е да се осигури един 
основен обучител и един резервен.

Как би следвало да бъде разпределено обучението на групите -  да се провеждат 
паралелно, тоест от двама отделни лектора или едно след друго, тоест дните за 
обучение да бъдат разделени между двете групи?
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Отговор : Организирането на обученията е по преценка на участника. Всеки от 
30 служители трябва да проведе тридневно обучение по всеки един от трите 
модула -  общо 9 дни.

И как точно да бъдат разпределени групите?

Отговор: Разпределението на обучаемите е в 2 групи по 15 човека.

Кмет на СО-Район „Слатин 
/Антоанета Апостолова/

Възложител:


