
 
 

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.  

За контакт с БСК: София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02 932 09 11, факс 02 987 26 04,  www.bia-bg.com, office@bia-bg.com  

Въпрос: 
1. При изпращане на изискваните за кандидастване в проекта тръжни документи по пощата за валидна, спрямо 
определения за подаване на документи срок /в случая 17.09.2012г./, се взима предвид датата от пощенското 
кеймо на пакета документи или датата на неговото получаване в офиса на БСК? 
 
Отговор:   
Крайният срок за получаване на офертите е 17 септември 2012г., 17 ч. Оферти представени след този срок, в т.ч. и 
получени по пощата, няма да бъдат разглеждани, независимо от датата на пощенското клеймо. 
 
Въпрос: 
2. При промяна във фамилното име /след сключен граждански брак/ на кандидат за изпълнител и впоследваща 
разлика в изписване на фамилното име в част от документите /напр. в трудовия договор/трудова книжка и др./ 
необходимо ли е прилагане на някакви допълнителни документи удостоверяващи промяната, и ако да - какви? 
 
Отговор: Не се изисква представяне на документ, удостоверяващ идентичност на имената. Всеки кандидат 
представя към офертата си декларация за истинност на предоставената информация. 
 
Въпрос: 
3. При промяна на длъжност - от специалист в главен специалист, в трудовия договор на кандидат по изпъление в 
проекта необходимо ли е прилагане на допълнителен документ удостоверяващ промяната, и ако да - какъв? 
 
Отговор: Кандидатът следва да представи документи, които са актуални  към датата на подаване на офертата.  
При необходимост от доказване заемането на различни длъжности, кандидатът може да представи копие на 
трудова книжка, където промените са надлежно вписани от работодателя. 
 
Въпрос: 
4. При избор на кандидат за изпълнение на някоя от дейностите в проекта възможно ли е договорът за 
изпълнение между него и БСК да бъде подписан не лично, а от упълномощено лице? Моля, ако отговорът Ви е 
положителен, да уточните какъв текст бихте искали да съдържа нотариалното пълномощно към трето лице. 
 
Отговор:  Договорът може да бъде подписан от пълномощник. Пълномощното следва да  е  нотариално заверено 
и да съдържа изрично овластяване на пълномощника, да подпише договора за изпълнение на дейностите по 
съответната обособена позиция/и, за които кандидатът е избран за изпълнител, при условията съдържащи се в 
техническата и ценова оферта в офертата на кандидата, с посочване името на Бенефициента, предмета на 
процедурата и съответната обособена/и позиция/и. 
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