Указания за попълване на
ЗАЯВЛЕНИЕ
За включване на експерти в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ или за промяна на обстоятелства по отношение на експерт,
включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 ЗОП:
1.

Първоначално уникалният номер на вписване на експерта и датата на попълване/актуализация се попълват служебно от АОП. При искане за
извършване на промяна или изтриване на обстоятелство, задължително се посочва уникалния номер на експерта, за когото се отнася промяната.
2. Посочете трите имена на експерта и данните за контакт с него;
3. Посочете образователната степен на експерта в областта на заявената компетентност; тя може да е магистър, бакалавър, средно образование, средно
специално или др. официално призната образователна степен;
4. Посочете специалността на експерта;
5. Посочете областта, в която експертът се счита за компетентен. Примерно изброяване на възможните отговори можете да намерите в Приложение №1
към това заявление. Може да се посочва една или повече области. При посочване на отговор “други”, следва да се представи и конкретно описание на
областта на компетентност. Ако считате, че посочената област на компетентност е твърде обща, можете да добавите и уточняващ текст, който
ограничава сферата на компетентност до по-конкретни области.
6. Посочете региона, в който експертът би могъл да приема заявки за участие в комисии за възлагане на обществени поръчки. Тук можете да отбележите
цялата страна, един или няколко региона, посочени в Приложение №2 към това заявление;
7. Посочете стажа на експерта (в години).
8. Посочете дали експертът има опит в областта на обществените поръчки.
9. Опишете сертификатите и удостоверенията, които дават представа за компетентността на експерта в съответната област. Когато за осъществяване на
определена дейност се изисква наличието на лиценз, той също се посочва в това поле.
10. Посочва се името на браншовата камара, съюз или друга съсловна организация, която предлага експерта за включване в списъка;

Забележки:
1. Заявленията, подадени от професионално сдружение или организация, се подписват от председателите им или от длъжностно лице, упълномощено да
представлява организацията по този въпрос.
2. За включване в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ могат да подават заявления само лица, които:
- имат навършени 18 години
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер
- не са лишени от право да упражняват професия в сферата на заявената компетентност.
3. Агенцията по обществени поръчки си запазва правото да иска допълнителна информация от лицата при възникване на съмнение относно достоверността на
данните, съдържащи се в заявленията.

Приложение № 1 към
ЗАЯВЛЕНИЕ
За включване на външен експерт в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ или за промяна на обстоятелства по отношение на външен
експерт, включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 ЗОП.
Области на компетентност на експертите
1. селското, ловното и горското стопанство;
2. полезни изкопаеми – суровини за производство на горива, руда, благородни, цветни и черни метали, минерали, инертни материали и др.;
3. хранителни продукти и напитки;
4. кожарска и текстилна промишленост;
5. лекарства, болнични консумативи, оборудване и специализирано обзавеждане за здравни заведения, услуги от специализиран здравен персонал;
6. ветеринарна медицина;
7. печатарската индустрия – предпечат и печат, дизайнерска и издателска дейност, суровини за печатарската индустрия;
8. средства за масово осведомяване, телевизия, радио, преса;
9. IT сектор, вкл. оборудване, софтуерни разработки, мрежи, интернет;
10. художествени продукти и продукти на авторско право;
11. тежко машиностроене;
12. леко машиностроене;
13. твърди, течни и газообразни горива, гориво-смазочни материали, алтернативни източници на енергия.
14. образование и обучение;
15. консултантска и помощна дейност, правни услуги и дейности;
16. строително монтажни работи;
17. пътища и транспортни съоръжения;
18. сгради и инсталации имащи отношение към сградното строителство, ремонти на сгради и помещения;
19. специализирано строителство;
20. архитектура;
21. екстериорни решения, парково строителство;
22. интериорни решения, обзавеждане;
23. химическа промишленост, съоръжения, продукти на химическата промишленост;
24. транспортни средства и съоръжения;
25. транспортни услуги;
26. комунални услуги;
27. енергетика;
28. доставка на ел.енергия, вода, топлоенергия и дейности в тези сектори;
29. специализирана апаратура;
30. застраховане и осигуряване;
31. посредническа дейност;

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ред и сигурност;
преработени и полупреработени суровини;
строителни материали;
комуникационни услуги;
социален сектор;
други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;
други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;
друго строителство /задължително се придружава с уточняващ текст/;

Забележка: този списък е неизчерпателен, целта му е да улесни търсенето на експерти с квалификация в определени области. При необходимост от подетайлно описание на сферата на дейност, в която експертът е компетентен, след избор на някой от посочените по-горе определения може да се добави
уточняващ текст. Уточняващият текст е задължителен при избор на някоя от последните три позиции. Експертът следва да е в състояние да представи на
възложителя доказателства за наличието и степента на своята компетентност – сертификати от проведени обучения, атестации, препоръки, уверения от други
възложители и др.

Приложение № 2 към З А Я В Л Е Н И Е
За включване на външен експерт в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ или за промяна на обстоятелства по отношение на външен
експерт, включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 ЗОП.
Региони:
1. територията на цялата страна;
2. област Благоевград;
3. област Бургас;
4. област Варна;
5. област Велико Търново;
6. област Видин;
7. област Враца;
8. област Габрово;
9. област Добрич;
10. област Кърджали;
11. област Кюстендил;
12. област Ловеч;
13. област Монтана;
14. област Пазарджик;
15. област Перник;
16. област Плевен;
17. област Пловдив;
18. област Разград;
19. област Русе;
20. област Силистра;
21. област Сливен;
22. област Смолян;
23. София – град;
24. област Софийска;
25. област Стара Загора;
26. област Търговище;
27. област Хасково;
28. област Шумен;
29. област Ямбол.
Забележка: може да се посочи един регион, няколко или позиция №1 “територията на цялата страна”. При избор на позиция №1, не следва да се посочва
конкретен регион.

