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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 1:  

„Като се има предвид, че съгласно чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството, 

предприятията публикуват годишния си финансов отчет до 30 юни на следващата 

календарна година, от значение ли е обстоятелството, че годишният финансов отчет 

за 2009г. на участника има вероятност да не е обявен в Търговския регистър към 

датата на подаване на офертата?” 

Отговор на въпрос 1: 

В офертата си участникът следва да представи 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. 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 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, 

предвид посочения в чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството краен срок за 

осигуряване на публичността му. 

 

Въпрос 2:  

„Съгласно указанията към участниците за условията и реда за провеждане на 

откритата процедура, като доказателства за техническите си възможности, 

участниците следва да представят: 

- референции и подкрепящи препоръки, удостоверяващи наличието на 

опит в консултирането на структури от публичния и/или частния сектор по сходни с 

обекта на поръчката дейности; 

- Декларация, подписана от участника, съдържаща списък на основните 

договори за услуги, извършени през последните три години, свързани с изпълнението 

на сходни с обекта на поръчката дейности, включително стойностите, датите и 
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получателите, придружени с копия на съответните договори и препоръки за 

добро изпълнение; 

При така поставеното изискване, трябва ли към офертата да се прилагат 

препоръки/референции, различни от тези, приложени към списъка с изпълнените 

договори или ще се приемат като доказателство за опита в консултирането, 

приложените препоръки към съответните договори?” 

Отговор на въпрос 2: 

Съгласно подт.1, от т.Б) „Изисквания за технически възможности и 

квалификация на участника” от документацията, участникът следва да има опит в 

консултирането в публичния и/или  частния сектор по сходни с обекта на поръчката 

дейности. В тази връзка участникът следва да е изпълнил успешно през последните 

три години най-малко 5 проекта/договори, свързани с изпълнението на сходни с 

обекта на поръчката дейности, всеки на стойност най-малко 500 000 лв. (петстотин 

хиляди лева) или тяхната равностойност във валута. За изпълнението на това 

изискване съгласно подт.4, абзац втори от т.Б „Придружителни документи” 

участниците следва да представят декларация, подписана от участника, съдържаща 

списък на основните договори за услуги, придружена с копия на съответните договори 

и препоръки за добро изпълнение. Препоръките, придружаващи декларацията 

следва да са дадени по договорите, посочени в списъка. 

Референциите и подкрепящите препоръки, удостоверяващи наличието на опит, 

които се изискват съгласно подт.4, абзац първи от т.Б „Придружителни документи” 

следва да са дадени по повод консултирането от страна на участника на структури от 

публичния и/или частния сектор по сходни с обекта на поръчката дейности, по 

договори, чиято стойност може и да е под 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) или 

тяхната равностойност във валута. 

Допълнителни референции и подкрепящите препоръки ще се оценяват с оглед 

относимостта им към предмета на поръчката. 

 

Въпрос 3:  

„Моля да уточните какъв трябва да е по форма и съдържание документът по 

т.18 от указанията към участниците за условията и реда за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. Ако в договора за създаване на 

обединението е определено изрично кое е лицето, което ще осъществява връзка с 

възложителя, необходимо ли е представянето на отделен документ за това 

обстоятелство?”   

Отговор на въпрос 3: 

Ако участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то 

съгласно документацията за участие (подт.18 от т.Б „Придружителни документи”) 

участникът следва да приложи към офертата си документ, от който да е видно кой от 

участниците в обединението ще осъществява връзката с възложителя. Този документ 

трябва да отговаря най-малко  на следните изисквания: 
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- в него да е посочен участникът в обединението, който ще осъществява 

връзката с възложителя; 

- документът да е подписан от всички участници в обединението. 

Документът следва да бъде представен в оригинал. 

Ако в договора за създаване на обединението са налице горепосочените 

реквизити, не е необходимо представянето на отделен документ за това обстоятелство, 

предвид факта, че съгласно подт.17 от т.Б „Придружителни документи” от 

документацията участникът следва да приложи към офертата си оригинал или 

нотариално заверено копие на  договор за учредяване (с нотариална заверка на 

подписите), с който се доказва създаването на обединение. 

 

Въпрос 4:   

„Моля да уточните дали изискването за официален превод на документите, 

които са представени на чужд език се отнася само за референциите и сертификатите 

или за всички документи на чужд език в офертата? В тази връзка, бихте ли приели 

превод на документи на чужд език, който не е извършен от заклет преводач, а от 

лице, владеещо съответния език.” 

Отговор на въпрос 4: 

Съгласно документацията за участие в горепосочената процедура, ако в 

офертата са включени документи, референции или сертификати на чужд език, 

същите трябва да са придружени от официален превод на български език. Всички, 

включени в офертата документи на чужд език (с изключение на тези, за които в 

документацията се изисква да се представят в легализиран превод)  трябва да са 

придружени от официален превод на български език, тъй като заклетият 

преводач/заклетите преводачи, който/които ще извърши/извършат превода на тези 

документи, отговаря/отговарят за тяхната достоверност съгласно закона. 

 

Въпрос 5:   

„Изисква ли се легализация на удостоверението за актуално състояние на 

юридическо лице, установено в друга държава, в случай, че същото представи отделен 

легализиран документ за регистрация.” 

Отговор на въпрос 5: 

Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.4 от ЗОП когато участникът в процедурата 

е чуждестранно юридическо лице, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП (а именно 

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно  чл.23 

от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец) се представя в легализиран превод. 

Съгласно чл.24, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП когато не е 

представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - 

юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и 

удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат 
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еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 

са установени.   

Предвид изложеното, ако участникът – чуждестранно юридическо лице 

представи два документа, удостоверяващи регистрацията му на чужд език – документ 

за регистрация и еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние на 

съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, то е допустимо 

документът за регистрация да бъде представен  в легализиран превод, а еквивалентен 

документ на удостоверението за актуално състояние на съдебен или административен 

орган да бъде представен в официален превод. 

Но ако участникът – чуждестранно юридическо лице представи само един 

документ, който удостоверява регистрацията му на чужд език, то в този случай този 

документ трябва задължително да бъде представен и в легализиран превод. 

За легализирането на съответните документи следва да се приложат 

изискванията и процедурата съгласно т.10, предложение първо и т.11 от „Общите 

разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина”. Тези изисквания се 

прилагат по отношение на документите (публични актове), произхождащи от държави, 

които не са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 

чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961г., която е в сила 

за Република България от 30 април 2001г. 

По отношение на документите (публични актове), произхождащи от държави, 

които са страни по посочената конвенция, последната предвижда унифициран способ 

за оформяне на тази категория документи – чрез поставяне върху самия документ или 

в приложение към него на специално удостоверение (apostille) „апостил”. 

Снабдените с оригинален „апостил” документи се освобождават от всякакви 

следващи форми на заверка и легализация (от други, висшестоящи местни органи в 

страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство 

на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят). 

Документите, произхождащи от държави-страни по конвенцията ще се 

признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има 

поставен в оригинална форма „апостил”. В случай, че документите не притежават или 

не могат да бъдат снабдени с „апостил”, за да произведат действие на територията на 

България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата 

процедура, посочена в „Общите разяснения относно оформянето на документи от и за 

чужбина”. 

 

Въпрос 6:   

„В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице, необходима ли е регистрация по БУЛСТАТ на участника и ако е необходима на 

какъв етап – при подаване на офертата или при сключване на договора за възлагане 

на поръчката.” 

Отговор на въпрос 6: 
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Възложителят не е поставил изискване неперсонифицираното обединение на 

физически и/или юридически лица – участник в процедурата по настоящата 

обществена поръчка да е регистрирано по БУЛСТАТ към момента на подаване на 

офертата си. 

В случай, че определеният за изпълнител на поръчката е участник - 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и предвид 

факта, че възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице, 

договорът за обществена поръчка следва да се сключи, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение съгласно 

разпоредбата на чл.49, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.  Разпоредбата на 

алинея 2 от горепосочения член указва, че ако обединението се състои от 

чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен 

документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

 

Въпрос 7:   

„Необходимо ли е неключовите експерти да се описват в отделен списък?” 

Отговор на въпрос 7: 

Съгласно т.7.7. „Неключови експерти” от Техническата спецификация от 

документацията всеки участник трябва да предложи както основен екип, включващ 

ключовите експерти (т.7.1 – 7.6), така и допълнителен екип, включващ неключови 

експерти, които ще участват в изпълнението на проекта. 

Не е необходимо неключовите експерти да се описват в отделен списък. В 

списъка на ключовите експерти, които ще участват в изпълнението на дейностите 

участникът трябва да посочи и дали ще използва и неключови експерти, които ще 

участват в изпълнението на проекта, като посочи за всеки от тях в изпълнението на 

кои дейности ще вземе участие и каква ще бъде неговата роля. 

След сключване на договора с избрания за изпълнител участник, същият следва 

да предложи за одобрение от възложителя допълнителния екип от неключови 

експерти. Предложените за неключови експерти лица трябва да отговарят на следните 

условия:  

- висше образование;  

- участие в най-малко 3 проекта, свързани с дейности, сходни с позицията, за 

която са предложени. 

 

Въпрос 8:   

„В обявлението за обществена поръчка е посочено изискване за минимум 5 

проекта/договори, свързани с изпълнението на сходни с обекта на поръчката 

дейности. 

Моля да уточните дали проект/договор, чийто дейности са сходни с предмета на 

поръчката и с изпълняван в страни, прилагащи процедурните правила на PRAG се 
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счита за допустим от гледна точка на покриване на техническите изисквания към 

кандидата.” 

Отговор на въпрос 8: 

Акцентът в изискването за минимум 5 проекта/договора, свързани с 

изпълнението на сходни на обекта на поръчката дейности е върху предмета на 

договорите и в този смисъл дейности, сходни с предмета на поръчката и изпълнявани 

в страни, прилагащи процедурните правила на PRAG могат да се считат/са допустими 

от гледна точка на покриване на техническите изисквания към кандидата, стига да 

попадат в описаните като сходни с обекта на поръчката дейности в подт.2 от т.А 

„Изисквания за икономическо и финансово състояние на участника” на ІV „Указания 

към участниците за условията и реда за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка” от документацията, стр. 38.  

 

Въпрос 9:   

„В обявлението за обществена поръчка е посочено, че кандидатът следва да е 

изпълнил успешно през последните три години най-малко 5 договора, свързани с 

изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности. 

Моля да уточните как тълкуваме предходните 3 години по отношение на 

изискванията за технически капацитет: 

· 2007, 2008, 2009 или 

· 2006, 2007, 2008.” 

Отговор на въпрос 9: 

Изречение второ на подт.1 от т.Б „Изисквания за технически възможности и 

квалификация на участника” от документацията за участие в процедурата гласи: 

„Участникът следва да е изпълнил успешно през последните три години най-малко 5 

проекта/договори, свързани с изпълнението на сходни с обекта на поръчката 

дейности, всеки на стойност най-малко 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) или 

тяхната равностойност във валута.”. Под „последните три години” в горепосочения 

текст следва да се разбират годините 2007г., 2008г. и 2009г. 
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 Въпрос 10:  

 „Съгласно т.2. Б) 2. от Указанията към участниците „участникът следва да има 

въведена система за управление на качеството, съгласно серията стандарти ISO 

9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, или да спазва 

еквивалентни мерки за осигуряване на качество.”. 

 1. Моля да бъде уточнено какво се разбира според Възложителя под спазване 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качество. Например, дали спазването на 

Международните одиторски стандарти се приема като еквивалентни мерки за 

осигуряване на качество. 

 2. Моля да уточните, дали ако се предвижда участие на подизпълнител той 

също трябва да притежава ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен 

сертификат?” 

 Отговор на въпрос 10: 

  1. Международните стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 определят 

изискванията за системи за управление на качеството, когато една организация 

трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт/услуга, 

съответстващи на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите 

нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и 

се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно 

прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на 

системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на 

изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган 

или от друг овластен орган. В тази връзка съответствието на участника със 

стандартите за системи за управление на качеството се удостоверява чрез 

представянето на съответния сертификат, издаден от независими лица.  

 Предвид изложеното, за да се приеме, че са налице „еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството” участникът трябва да докаже, че спазва еднакви по 

стойност и сила изисквания за осигуряване на качеството, с тези, които определят 

международните стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008. Доказването на това 

обстоятелство става чрез представянето на документи (сертификати и други 

доказателства), издадени от независими лица. 

 Ако се позовавате на сертификати следва да имате предвид и  разпоредбата на 

чл.53, ал.3 от ЗОП, съгласно която независимите лица  трябва да са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба 

за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен 

член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for 

Accreditation). 

 

2. Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП всяка оферта трябва да 

съдържа доказателствата за техническите възможности и квалификация по чл.51 от 

ЗОП, които са посочени от възложителя.  
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Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП когато участникът предвижда участие на 

подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП се представят за всеки от тях 

Валидният сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2000 или ISO 

9001:2008 или еквивалентен сертификат или  представянето на други доказателства 

за спазване на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството  са едни от 

доказателствата за техническите възможности и квалификация по чл.51 от 

ЗОП, които се изискват от възложителя по настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

Предвид изложеното ако участникът предвижда участие на подизпълнител, който 

ще изпълнява по същество определена част от обществената поръчка, този 

подизпълнител следва да притежава валиден сертификат за управление на качеството 

ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат или да   представи 

други доказателства за спазване на еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, които документи (сертификат/и, други доказателства) следва да се 

представят в офертата на участника. 

 

Въпрос 11: 

„Съгласно т.3.2. от Техническата спецификация, като част от поддейност 2 

конкретното предложение за оптимизиране на управлението трябва да включва 

„провеждане на интервюта с представители на ЕС на високо управленско ниво, които 

да представят тяхната гледна точка и препоръки за оптимизиране на процеса на 

управление и изпълнение на оперативната програма …” 

Моля да бъде уточнено какви са управленските нива/позиции в ЕК, които следва 

да бъдат включени в интервютата, както и по какъв начин Възложителят ще съдейства 

за провеждането на тези интервюта – определяне и установяване на контакт с 

представителите на ЕК, с които ще се проведат срещите; присъствие на интервютата и 

други – или извършването на дейността е изцяло отговорност на Изпълнителя?” 

Отговор на въпрос 11: 

Под „управленски нива/позиции в ЕК” се има предвид представители на Главна 

дирекция „Регионална политика”  (DG REGIO) на Европейската комисия звено 

България (European Directorate General Regional Policy Unit Bulgaria) ниво ръководител 

на звено и заместник ръководител. Възложителят ще окаже пълно съдейства на 

Изпълнителя при подготовка и осъществяване на срещите с представителите на DG 

REGIO на ЕК. 

 

Въпрос 12: 

„Съгласно т.3.2 от Техническата спецификация, в изпълнение на дейност 3 

изпълнителят следва да представи определен набор от количествени и качествени 

ключови индикатори на ниво проект, система за измерване на отклонението 

резултат/първоначално заложена цел, система за наблюдение на тяхното изпълнение 
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и отчитане, които трябва да бъдат неразделна част от заключителния доклад за 

отчитане на изпълнението на дейността. 

Моля да уточните дали се очаква да бъдат разработени/прегледани индикатори 

за изпълнение на всеки проект, финансиран от Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” или се очаква разработване на набор от примерни 

индикатори за изпълнение на приоритетни оси и проекти по тях.” 

Отговор на въпрос 12: 

Преди да се изложат разясненията по този въпрос следва да се уточни, че 

цитираните във въпроса изисквания касаят дейност 6, а не за посочената 

дейност 3. 

Преди да предложи набор от разработени ключови индикатори, измерващи 

отклонението цел/резултат, в рамките на Дейност 6 Изпълнителят следва да направи 

преглед и анализ на заложените индикатори на ниво финансиран и в изпълнение 

проект (на базата на извадка от финансирани проекти по оперативната програма), да 

прегледа и да вземе под внимание индикаторите на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 Приложение № 3 

към нея, да се запознае с действащият механизъм за отчитане на индикаторите и на 

базата на получените резултати, направените изводи и констатации, отчитайки 

спецификата на интервенциите по оперативната програма и логиката на 

изпълняваните проекти да предложи набор от индикатори, измерващи отклонението 

цел/резултат на изпълняваните по програмата проекти. 

  

Въпрос 13: 

 „Съгласно т.3.2. от Техническата спецификация, дейност 6 предвижда 

разработване на система за управление на риска на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика”.  

 Бихме искали да обърнем внимание, че наскоро е приключил проект за 

въвеждане на процеса по управление на риска в Министерство на икономиката и 

енергетиката, Министерство на финансите и две общини по проект „Засилване на 

управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в 

централната и общинска администрация”, който е финансиран по Оперативна 

програма „Административен капацитет”. В резултат на проекта пилотно е въведен 

процеса по управление на риска в министерството и е изготвена стратегия за 

управление на риска. Така описаното изискване предполага припокриване на 

финансиране за една и съща дейност от два източника на финансиране. В тази 

връзка, моля да уточните, дали под разработване на система за управление на риска 

имате предвид актуализиране на риск регистрите на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” и въвеждане на такъв процес в Междинното звено на 

програмата.” 

 Отговор на въпрос 13: 



 10 

 Преди да се изложат разясненията по този въпрос следва да се уточни, 

че даденото описание е за дейност 7 „Разработване на система за управление 

на риска на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, а не за посочената дейност 6. 

Дейност 7 предвижда разработване на система за управление на риска на ОП 

„Конкурентоспособност”, която има своя специфика. Разработената система за 

управление на риска на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се 

отнася до министерството като цяло. В дейността става дума за разработване на 

система за управление на риска на оперативната програма, свързан конкретно с 

процеса на нейното изпълнение и управление и за припокриване и дублиране на 

дейности не може да се говори.  

 

Въпрос 14: 

„Съгласно т.3.2. от Техническата спецификация, дейност 8 предвижда 

разработване на дизайн и техническо задание за изграждане на информационна 

система за управление и проследяване на потока данни от информация с цел по-бързо 

обработване на информацията, по-добро и централизирано управление на 

документооборота, получаване на различни бързи справки и постоянна връзка между 

различните звена, включени в процеса на управление на ОПК. 

Бихме искали да обърнем внимание на Възложителя, че към момента има 

изградена информационна система за управление и контрол (ИСУН), която има за цел 

събиране и обработване на информация за проектни предложения, договори, 

плащания и т.н. за всяка от Оперативните програми, в т.ч. Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”. Системата е изградена с цел да се улесни наблюдението и 

изпълнението на Оперативните програми и възложител на разработването на тази 

система е Министерство на финансите. 

Предвид изискванията и информацията по-горе, моля да уточните, дали 

възложителя има предвид изготвяне на предложения за технически промени в ИСУН, 

отговарящи на нуждите на Оперативна програма „Конкурентоспособност” или се 

изисква разработването на допълнителна система, надграждаща функционалността на 

ИСУН.” 

Отговор на въпрос 14: 

Дейност 8 предвижда разработване на дизайн и техническо задание за 

изграждане на информационна система за управление и обмен на информация и 

документация, свързана  с изпълнението на ОП „Конкурентоспособност”  и 

оперативната работата на звената, включени в процеса на управление на програмата. 

Предвид изложеното тази информационна система има цели, различни от тези на 

ИСУН и не дублира нейното действие. 

 

Въпрос 15: 
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„Съгласно Приложение № 4.2 е необходимо участникът да декларира, че през 

последните три години не е извършвал предишни дейности, свързани с одит на 

системи за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика.” 

Моля, уточнете, какъв е точно обхвата на предишни дейности, свързани с одит на 

системите за управление и контрол на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 

дали в обхвата попадат ангажименти за оценка на ИСУН и системите на 

Сертифициращия орган, които имат отношение към всички Оперативни програми. 

Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Международните одиторски 

стандарти няма забрана за извършване на консултантски ангажименти, ако преди това 

са извършвани одити на системите, както е заложено в техническото задание.” 

Отговор на въпрос 15: 

Обхвата на „предишни дейности, свързани с одит на системите за управление и 

контрол на ОП „Конкурентоспособност”, включва одит на самата програма и одитни 

ангажименти, имащи отношение към  Оперативна програма „Конкурентоспособност”, 

които в една или друга степен поставят съответният участникът в привилегировано 

спрямо другите участници положение. 

 

Въпрос 16: 

„Съгласно т.7 „Изисквания към екипа за изпълнение на дейностите” от 

Техническата спецификация, за всеки един от експертите се изисква „да бъде 

представен документ, доказващ, че предложеното лице има опит в описаната сфера.”. 

Моля да уточните, дали е приемливо за Възложителя предоставянето на 

декларация, подписана от съответния експерт, в която същият описва придобития от 

него опит в конкретната сфера от значение за изпълнение на обществената поръчка. В 

случай, че възложителя има нещо друго предвид, моля да уточните?” 

Отговор на въпрос 16: 

В приложения към документацията образец на автобиография всеки от 

предложените ключови експерти следва да посочи и придобития от него опит в 

конкретната сфера, от значение за изпълнение на обществената поръчка. В тази 

връзка не е необходимо представянето на отделна декларация, в която да бъде 

посочен придобития от експерта опит. Но с цел доказване на посочените в 

автобиографията обстоятелства (образование, образователно-квалификационна 

степен на висшето образование, професионална квалификация, преминала 

специализация, опит и др.) тя следва да е придружена от  съответните документи 

(дипломи, сертификати, договори, заповеди и др.) удостоверяващи посочените 

обстоятелства. 

 

Въпрос 17: 

„На стр.38 от документацията, раздел ІV. „Указания към участниците”, т.2 

„Изисквания, на които трябва да отговарят участниците” е казано, че „Участникът 
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може, когато е подходящо и за специфични дейности, да използва ресурсите на други 

физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че 

докаже, че ще има на свое разположение ресурсите ….” – бихте ли пояснили, дали 

Възложителят би приел като доказателство, че участникът има на свое разположение 

подобни ресурси, представянето на декларация от страна на предоставящия 

ресурсите?” 

Отговор на въпрос 17: 

Декларацията от страна на предоставящия ресурсите не е доказателство, че 

участникът има на свое разположение неговите ресурси. 

За доказване на обстоятелството, че участникът ще  има на свое разположение 

ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, 

участникът следва да представи договор, сключен между него и предоставящото 

ресурсите физическо или юридическо лице. Договорът е документа, чрез който се 

създава и урежда  правната връзка между страните. Чрез договора се обективира 

волята и на двете подписали го страни и е видно постигнатото между тях 

споразумение и съответно поетите от страна на предоставящото лице задължения 

относно конкретните ресурси, които ще се предоставят на участникът в обществената 

поръчка; периода, за който се предоставят и други съществени моменти. 

 

Въпрос 18: 

„На стр.42 от документацията, раздел ІV. „Указания към участниците”, т.4. 

„Съдържание на офертата”; подточка Б).б касаещи декларациите по чл.47 от ЗОП – 

тъй като част от нашите управители са чужденци, бихте ли пояснили дали е 

достатъчно да представим декларациите на български език или Възложителят изисква 

в този случай те да са на английски и да са придружени с превод от заклет преводач?” 

Отговор на въпрос 18: 

В случай, че лицето/лицата, което/които управлява/т и/или представлява/т 

участника са чуждестранни физически лица е допустимо декларациите по чл.47 от 

ЗОП да се представят на български език, като след текста, изписан на български език 

е положен подписа от съответното чуждестранно физическо лице, като се сложи и 

текст в декларацията, че лицето разбира съдържанието на документа, който подписва.  

 

Въпрос 19: 

„На стр.43 от документацията, раздел ІV. „Указания към участниците”, т.4. 

„Съдържание на офертата”; подточка Б).17 се изисква „Нотариално заверен договор 

за учредяване, с който се доказва създаването на обединение”. 

Моля да уточните дали изисквате нотариално заверено копие на договора или 

имате предвид нотариална заверка на подписите в края на договора?” 

Отговор на въпрос 19: 
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По отношение на договора за учредяване, с който се доказва създаването на 

обединение, възложителят изисква същия да бъде с нотариална заверка на подписите 

и към офертата да бъде представен в оригинал или в нотариално заверено копие. 

 

Въпрос 20: 

„Поради липсата на посочена прогнозна стойност в документацията на 

обществената поръчка, моля да уточните остава ли актуална стойността, посочена в 

предварителното обявление, а именно 2 200 000 лв.” 

Отговор на въпрос 20: 

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 2 200 000 лв. без 

ДДС. 

Въпрос 21: 

„Във връзка с 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” и във 

връзка с изискването, че в процедурата „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” 

Моля за разяснение дали до участие в процедурата ще бъде допусната фирма, 

която е изпълнила договор за „Извършване на „проверки на място” в Управляващите 

органи и Междинните звена и конкретни бенефициенти по оперативните програми и 

програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Структурните и 

Кохезионния фондове на ЕС” с възложител Министерство на финансите и бенефициент 

дирекция Национален фонд в качеството й на Сертифициращ орган (СО). 

Договорът имаше за цел да се окаже съдействие на СО за изпълнение на 

функциите му съгласно чл.61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета на ЕС и не е 

свързан с извършването на одити, които се уреждат съгласно чл.62 на същия 

регламент.” 

Отговор на въпрос 21: 

Обхвата на „предишни дейности, свързани с одит на системите за управление и 

контрол на ОП „Конкурентоспособност”, включва одит на самата програма и одитни 

ангажименти, имащи отношение към  Оперативна програма „Конкурентоспособност”, 

които в една или друга степен поставят съответният участникът в привилегировано 

спрямо другите участници положение. 

 

С уважение, 

 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 


