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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 33:      

„В техническата спецификация, в т.1.3.3.2 „Напредък в изпълнението на ОП и 

основни трудности и проблеми, срещнати за периода” са представени трудностите, 

които среща Управляващият орган при управлението и изпълнението на операции по 

приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма. Следва ли да разбираме, че не са 

регистрирани трудности при управлението и изпълнението на операции по 

приоритетни оси 3, 4 и 5 на оперативната програма?” 

Отговор на въпрос 33: 

В т. 1.3.3.2 “Напредък в изпълнението на ОП и основни трудности и проблеми, 

срещнати за периода” от документацията по горепосочената обществена поръчка  са 

посочени проблемите и трудностите, срещнати в хода на изпълнение на операциите по 

тези приоритетни оси на оперативната програма, които са били в изпълнение към 

момента на изготвяне на техническата спецификация по настоящата обществена 

поръчка, а именно приоритетни оси 1 и 2.  

Операциите и дейностите по приоритетна ос 3 се очаква да стартират до средата 

на 2010г., а договорите с институционалните бенефициенти по приоритетна ос 4 бяха 

сключени през втората половина на 2009г. и към момента на изготвяне на 

техническата спецификация по настоящата обществена поръчка в по-голямата си част 

не бяха започнали изпълнение на дейностите по тях. 

На следващо място приоритетна ос 5 подпомага Управляващия орган (УО) и 

Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013”   в ефективното управление на оперативната 

програма, като изпълнението на някои от дейностите по нея стартира сравнително 

късно и ефектът от тях все още не е бил обект на анализ от страна на УО. 

Въпрос 34: 

„В техническата спецификация, в т.1.3.3.2 „Напредък в изпълнението на ОП и 

основни трудности и проблеми, срещнати за периода” са представени серия от мерки 
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за преодоляване на възникналите проблеми, които Управляващият орган е предприел. 

В тази връзка, с цел да анализираме в максимална степен настоящата ситуация и 

разработим адекватна организация и методология на работа, моля да ни бъде 

предоставена следната информация: 

· План за действие с оглед предприемане на съответните действия от 

направените предложения – законодателни и нормативни промени, 

промени в процедурите и наръчниците; 

· Описание на действащия към момента механизъм за проверка за наличие 

или липса на двойно финансиране на предложените за финансиране 

проекти и дейности.” 

Отговор на въпрос 34: 

Планът за действие, както и всички останали документи, необходими за 

реализация на дейностите ще бъдат предоставени от възложителя на изпълнителя при 

изпълнението на сключения договор за предоставянето на услугите, който ще се 

възложи в резултат от провеждането на настоящата обществена поръчка. Що се отнася 

до механизма за проверка за наличие на двойно финансиране, същият е описан 

подробно в Глава 9 „Оперативен мониторинг и верификация” на Наръчника на 

Управляващия орган на  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013”, в редакцията му от м.ноември 2009г., който 

е публикуван на интернет страницата на Управляващия орган на следният адрес: 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/27_11_2009_new/m

a_manual_november_2009_version7.rar 

 

 Въпрос 35: 

 „Партньор в обединение е чуждестранно юридическо лице, което няма 

окончателно изготвен и приключен годишен финансов отчет за 2009г., тъй като срокът 

за това, спрямо националното му законодателство е до месец юли 2009г. При това 

положение, бихте ли приели прилагането на временен баланс и отчет за 2009г. в 

неокончателен вид, придружени с уточняваща декларация, съответно извадка от 

приложимото за юридическото лице законодателство или е достатъчно представянето 

на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2006г., 2007г. и 2008г.” 

 Отговор на въпрос 35: 

 При провеждане на процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка възложителят следва да извърши проверка на годността и потенциала на 

участника да изпълни поръчката. Тази проверка се извършва на база критериите за 

подбор, които включват минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние на участника. В тази връзка възложителят изисква информация за общия и 

специализирания оборот за последните три финансови години, а именно 2007г., 

2008г. и 2009г. Това изискване е еднакво за всички участници, поради което е 

недопустимо да се даде възможност на участник да представи изискваната финансова 

информация за друг период, а именно за 2006г., 2007г. и 2008г., тъй като по този 



 3 

начин от една страна би се нарушила равнопоставеността между всички участници, а 

от друга би довело до дискриминация по отношение на останалите. 

Предвид изложеното, след като чуждестранното юридическо лице желае да 

участва в обединението, което ще подаде оферта по настоящата обществена поръчка, 

то това лице следва да се съобрази  с изискванията на възложителя и да представи  

изискуемите от последния документи за съответните периоди, посочени в 

документацията. 

  

 

 

 

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

  

 

 

 

  

 


