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Отговор на поставени въпроси по обявена документация за провеждана процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007 – 2013” на основание чл.29 от ЗОП.  

 

 

Въпрос 49: 

„В документацията за участие в откритата процедура, част „Техническа 

спецификация”, т.2.”Цели на договора и очаквани резултати” като една от специфичните 

цели е посочено „Извършване на сравнителен анализ на сходни оперативни програми в 

други страни членки на ЕС с цел идентифициране на добри практики и възможности за 

подобряване на процесите. Разработване на конкретни предложения за оптимизиране”. 

Следва ли да се приеме, че изборът на конкретни страни – членки на ЕС, които ще бъдат 

обхванати при анализа, както и техният брой ще бъде извършен от кандидата в 

обществената поръчка?” 

Отговор на въпрос 49:  

 В рамките на дейност 2: „Извършване на сравнителен анализ на сходни оперативни 

програми в други страни членки на ЕС с цел идентифициране на добри практики и 

приложими процедури и разработване на конкретно предложение за оптимизиране на 

процеса на управление и изпълнение на оперативната програма” Изпълнителят следва да 

предложи конкретни оперативни програми в други страни членки на ЕС, като съобрази 

тяхната съотносимост и релевантност спрямо спецификата на ОП 

„Конкурентоспособност”, както и критериите за подбор на базата, на които те са 

подбрани като сравними/сходни на ОП „Конкурентоспособност”, а техният модел и 

практики - приложими. 

 

Въпрос 50: 

„В документацията за участие в откритата процедура, част „Техническа 

спецификация”, в края на т.3.2.”Конкретни дейности”, след описанието на Дейност 8, е 

записано, че като резултат от посочените по-горе дейности, Изпълнителят трябва да 
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представи следните доклади: Встъпителен доклад, Междинен доклад, Работен вариант на 

заключителен доклад и Заключителен доклад. В т.5.”Отчитане на извършената 

работа”,Възложителят е посочил, че необходимият минимум от документи, отчитащи 

изпълнението на конкретните дейности, предмет на настоящото задание са: Встъпителен 

доклад, Междинен технически доклад за напредъка, Работен вариант на заключителен 

доклад и Заключителен доклад. Дали под Междинен доклад, посочен в т.3.2. следва да 

се разбира Междинен технически доклад за напредъка?” 

Отговор на въпрос 50: 

 Описаните доклади, които следва да бъдат представени като резултат от всички 

дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са идентични с тези, описани в т.5 

„Отчитане на извършената работа”.  

Предвид изложеното, Междинният доклад, посочен в т.3.2. „Конкретни дейности” от 

документацията и описаният в т.5.1.”Видове доклади” Междинен технически доклад за 

напредъка са един и същ документ.   

 

Въпрос 51: 

„В случай, че Междинният технически доклад за напредък и междинният доклад са 

един и същ документ, то Възложителят очаква ли всички дейности, които следва да бъдат 

описани в Междинния доклад да са извършени до края на третия месец от изпълнението 

на договора, при положение, че същият следва да бъде представен на Възложителя за 

одобрение в рамките на 10 (десет) работни дни след изтичане на третия месец от 

изпълнението на договора?” 

Отговор на въпрос 51: 

В документацията за участие е посочено какво трябва да съдържа Междинният 

технически доклад, Дейностите, които обхваща този доклад следва да бъдат извършени 

до края на третият месец от изпълнението на договора. Докладът се представя на 

Възложителя в рамките на 10 (десет) работни дни след изтичане на третия месец от 

изпълнението на договора. 

 

Въпрос 52: 

„В документацията за участие в откритата процедура, част „Техническа 

спецификация”, т.5.1. „Видове доклади” е посочено, че в края на изпълнението на всяка 

една от конкретните дейности изпълнителят следва да представи и всички допълнителни 

специфични документи, свързани с нейното изпълнение, и посочени в описанието на 

конкретната дейност. По какъв начин следва да бъде документирано предаването на тези 

документи от изпълнителя на възложителя (с приемо-предавателен протокол, с 

придружително писмо или по др.начин)? 

В т.3.2. „Конкретни дейности” е записано, че изпълнителят следва да представи към 

всеки от докладите и доказателствен материал, свързан с изпълнението на всеки етап от 

Дейност 2, Дейност 3, Дейност 4, Дейност 5, Дейност 6, Дейност 7 и Дейност 8. В случай, 

че сроковете за изпълнение на конкретните дейности и сроковете за предаване на 
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докладите не съвпадат, то това ще означава ли, че едни и същи документи следва да 

бъдат представяни и при приключване на дейността и при подаване на докладите?” 

Отговор на въпрос 52: 

В края на изпълнението на всяка една от конкретните дейности изпълнителят 

следва да представи и всички допълнителни специфични документи, свързани с нейното 

изпълнение, като приложи тези документи към придружително писмо, съдържащо 

описание на конкретната дейност и описване на приложените документи, което се 

„входира” в деловодството на „Едно гише” на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма лично или чрез пощенска пратка. На постъпилото писмо се 

поставя входящия номер, който удостоверява датата на получаване в деловодната 

система на министерството. При използване на пощенска пратка, същата следва да е 

съпроводена с „обратна разписка” за датата на получаването й в министерството.   

Одобряването на посочените в документацията доклади се извършва от 

представител на Възложителя чрез изготвяне на приемо-предавателни протоколи, в срок 

до 5 работни дни след представянето им от страна на Изпълнителя. 

В случай, че срока за изпълнение на конкретната дейност (действие 1) и сроковете 

за предаване на докладите (действие 2 или обратно, в зависимост от графика на 

изпълнителя) не съвпадат, то при действието, което се явява последно по време, 

изпълнителят следва да представи само този доказателствен материал (допълнителни 

специфични документи), свързан с изпълнението на съответната дейност, който не е 

представил с документа (писмото/доклада) за първото по време действие относно тази 

дейност. В този случай в представения от изпълнителя документ следва да бъде описан  

целия доказателствен материал, свързан с изпълнението на съответната дейност, като 

срещу представените вече (с документа от предното действие) допълнителни 

специфични документи се посочи входящия номер и датата на писмото/доклада, с който 

са били предоставени на възложителя. 

 

Въпрос 53: 

„В част ІV. „Указания към участниците за условията и реда за провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка”, т.1. „Условия за участие в 

процедурата” е записано, че в настоящата процедура не могат да участват организации, 

които са били одитори на системи за управление и контрол на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 през 

последните 3 години. Това ограничение се отнася и за дъщерни и други, свързани по 

смисъла на търговския закон организации. Ако служител на кандидата (организацията), 

а не самата организация, е участвал в подготовката на методически документи (като 

наръчници за извършване на одит, стратегически планове), които са имали за цел да 

подготвят бъдещото извършване на одит/одити за системите за управление и контрол на 

ОПК, но не е извършвал такъв тип одитни ангажименти, то ограничението за участие в 

процедурата следва ли да се отнася за конкретното лице и за организацията като цяло?” 

Отговор на въпрос 53: 
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В настоящата процедура не могат да участват организации, които са били одитори 

на системи за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособнастта на българската икономика” 2007 - 2013 през последните 3 

години. Предвид изложеното, в настоящата процедура не могат да участват организации, 

които са осъществявали одит на самата програма, както и други дейности, имащи 

характер на одитни ангажименти по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, които 

в една или друга степен поставят съответният участник  в привилегировано спрямо 

другите участници положение. Ограничението се отнася за организацията като цяло, за 

лицата, които трябва да подадат Декларацията за липса на конфликт на интереси по 

отношение на изпълнение на предишни дейности, свързани с одит на системи за 

управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013 през последните 3 години – Приложение 4.2 от 

документация по настоящата обществена поръчка и за лицата, предложени за експерти, 

които ще участват в работата на екипа. 

 

Въпрос 54: 

„В техническата документация за участие в настоящата процедура към ключовите 

експерти е поставено изискване за „реализирани минимум 5 проекта”. Моля за уточнение 

в контекста на изискванията към ключов експерт 6, евентуалното участие на експерта в 

разработване на документи за кандидатстване, включително оценка на проектни 

предложения и т.н. в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

дадена операция или програма, съфинансирана от ЕС (например процедура за подбор на 

проектни предложения или процедура за директно предоставяне) счита ли се за „проект” 

по смисъла на настоящите изисквания?” 

Отговор на въпрос 54: 

В контекста на изискването към ключов експерт 6 за „реализирани 5 проекта” може 

да се счита за „проект” участието на експерта в разработване на документи за 

кандидатстване, оценка на проектни предложения в процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по дадена операция или програма, съфинансирани от 

ЕС. В случай, че такова лице бъде предложено за ключов експерт, същия трябва да е 

независим и да не е засегнат  от конфликт  на интереси при изпълнението на 

възложените му задължения. 

 Следва да се има предвид заложеното в документацията  изискване, че няма да 

бъдат утвърдени за работа като експерти по договора  държавни и други служители от 

публичната администрация, вкл. служители на дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИЕТ и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия. 

 В случай, че предложеният за ключов експерт е лице, което в един минал период 

е било служител в българска специализирана публична администрация, пряко 

ангажирана в управлението на програми и проекти, финансирани напълно или частично 

със средства от европейските фондове, то посочената дейност на такова лице следва да 
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се зачете като опит, стига да е в изискуемите за съответния ключов експерт области, 

както и: 

 1. към момента на подаване на офертата, в която е предложен като ключов 

експерт лицето не е вече служител в специализираната публична администрация и 

 2. не попада в хипотезите на чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси и тези, 

 3. по Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване 

принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007 – 2013. 

 

 Въпрос 55: 

 „Съгласно закона по регистрация на чуждестранно търговско дружество с 

ограничена отговорност, то се представлява от управители и се контролира от поне 

трима други души с контролно-надзорни правомощия, които като функции са сходни с 

контрольорите по смисъла на чл.144 от българския Търговски закон. Въпросът ни е 

следва ли тези „контрольори” също да подпишат изискуемите декларации по чл.47, ал.1, 

2 и 5 от ЗОП и по-специално тези декларации, които са предвидени като приложения 4.1 

и 4.2 от документацията за участие, като се има предвид, че те нямат представителни 

функции? 

 В случай, че отговора на първия въпрос е положителен, допустимо ли е навсякъде 

в горепосочените декларации, където е спомената думата „представлявам” да се замени с 

„контролирам”?” 

 Отговор на въпрос 55: 

При изготвянето на Декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

и 2 от ЗОП следва да се приложи разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Всеки един от 

посочените физически лица следва да подпише декларация за липса на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, които декларации трябва да бъдат приложени към офертата.   

Обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП  се декларират задължително от 

управляващия и представляващия участника, от всички членове на управителните и 

контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно 

изпълняващи тези длъжности, включително прокуристи или търговски пълномощници. 

Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на 

участника са юридически лица – декларацията се подписва от техните представители в 

съответния управителен или контролен орган, в съответствие с изискванията на чл.47, 

ал.4 от ЗОП. Обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП се декларират само от 

управляващия и представляващия участника. Всеки един от посочените физически лица 

следва да подпише декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, 

които декларации трябва да бъдат приложени към офертата.  

 Обстоятелствата по Декларацията за предотвратяване на конфликт на интереси и 

спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на 
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007-2013 (Приложение № 4.1 от документацията) се декларират задължително от 

всички членове на управителните и контролни органи на участника по регистрация, в 

това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности, включително прокуристи 

или търговски пълномощници. Когато лицата, участващи в управителните и контролни 

органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от 

техните представители в съответния управителен или контролен орган, в съответствие с 

изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. Всеки един от посочените физически лица следва да 

подпише такава декларация, като тези декларации трябва да бъдат приложени към 

офертата.   

 Обстоятелствата по Декларацията за липса на конфликт на интереси по отношение 

на изпълнение на предишни дейности, свързани с одит на системи за управление и 

контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 - 2013 през последните 3 години (Приложение № 4.2 от 

документацията) се декларират задължително от законния представител/представители 

на участника и от всички членове на управителните и контролни органи на участника по 

регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности, 

включително прокуристи или търговски пълномощници. Когато лицата, участващи в 

управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – 

декларацията се подписва от техните представители в съответния управителен или 

контролен орган, в съответствие с изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. Всеки един от 

посочените физически лица следва да подпише такава декларация, като тези декларации 

трябва да бъдат приложени към офертата.   

  Предвид изложеното, в контекста на описаната във въпроса хипотеза, в случай че 

съгласно закона по регистрация на чуждестранното търговско дружество се касае за 

контролен орган, който е вписан в съответния регистър и това се отразява в 

представения в офертата еквивалентен на удостоверението за актуално състояние 

документ, то съответното лице/лица следва да подаде/подадат посочените по-горе 

декларации. Предвид факта, че в първата част на декларациите деклараторът посочва 

качеството, в което подписва съответната декларация,  не е необходимо да се заменя 

думата „представлявам”  с думата „контролирам”. 

 

 Въпрос 56: 

„Съгласно т.2. А) 1 и т.2 А) 2 от Указанията към участниците „Общият оборот на 

участника, респективно на обединението (всички лица, включени в обединението, взети 

заедно, а не всеки поотделно) за последните три финансови години (2007г., 2008г. и 

2009г.) трябва да бъде не по-малко от 6 500 000 лв. (шест милиона и петстотин хиляди 

лева) или тяхната равностойност във валута.” и специализираният оборот на участника, 

респективно на обединението (всички лица, включени в обединението, взети заедно, а 

не всеки поотделно), за последните три финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.), 

реализиран в резултат от изпълнението на сходни с обекта на поръчката 
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дейности/договори, трябва да бъде не по-малко от 3 500 000 лв. (три милиона и 

петстотин хиляди лева) или тяхната равностойност във валута, то участникът трябва да 

представи копия от счетоводния баланс и отчетите за приходите и разходите за 

последните три финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.) и подписана от участника 

справка за оборота, реализиран в резултат от изпълнението на дейности/договори, 

сходни с обекта на поръчката. 

Партньор в обединение е чуждестранно юридическо лице, което разполага с 

окончателно изготвен и приключен годишен финансов отчет за 2009г., но е без одит и 

регистрация, понеже срокът за това, спрямо националното му законодателство е месец 

юни 2010г. 

В тази връзка, въпросите са следните: 

1.1. Ще приемете ли годишен финансов отчет в този вид. 

1.2. При положение, че не приемете в този вид годишния финансов отчет и съгласно 

чл.50 от ЗОП, който казва „Когато по обективни причини кандидатът или участникът не 

може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже 

икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят 

приеме за подходящ.”, то моля да обясните какъв „друг документ, който възложителят 

приеме за подходящ”, е необходимо да се представи и какво да съдържа този документ.” 

Отговор на въпрос 56: 

        Когато участник е обединение, то всеки партньор (юридическо лице или едноличен 

търговец) в обединението следва да представи в офертата две от съставните части на 

годишния финансов отчет, а именно счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите 

за последните три финансови години – 2007г., 2008г. и 2009г. В случай, че партньор/и в 

обединението е/са чуждестранно/и юридическо/и лице/а, следва да се има предвид по 

отношение на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2009г., то 

годишния финансов отчет, чийто съставни части са те, следва да бъде одобрен и 

приет от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния 

орган на участника съгласно законодателството на държавата, в която той е установен, 

най-късно към датата на подаване на офертата. Без значение е, че към тази дата 

годишния финансов отчет за 2009г. може да не е публикуван. 

 

 

 

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 


