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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

на документацията за участие в открита 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” 

 

  1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; 

  2. Обявление за обществена поръчка; 

  3. Пълно описание на обекта на поръчката; 

  4. Техническа спецификация; 

  5. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната 
оценка на офертата; 

  6. Указания към участниците за условията и реда за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка; 

  7. Приложение № 1 – Административни сведения; 

  8. Приложение № 2 – Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП; 

  9. Приложение № 3 – Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП; 

10. Приложение № 4 – Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

11. Приложение № 4.1 – Декларация  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; 

12. Приложение № 4.2 - Декларация 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 конкурeнтоспособността на българската икономика” 2007 - 
2013 през последните 3 години; 

13. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за използване/ 
неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите; 

14. Приложение № 5.1 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

15. Приложение № 6 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър; 

16. Приложение № 7 – Образец на техническа оферта; 

17. Приложение № 8 – Образец на ценова оферта; 

18. Приложение А – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

        19. Приложение В – Европейски формат на автобиография; 

20. Приложение № 9 – Образец на банкова гаранция за участие; 

21. Приложение № 10 – Проект на договор; 

22. Приложение № 11 – Образец на банкова гаранция за изпълнение. 



 3

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с адрес гр.София, п.к. 
1052, ул.”Славянска” № 8, на основание Решение на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита 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”. 

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите 
своите оферти за участие в тази процедура – открита по вид процедура по реда на глава пета 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 
образци, условия и изисквания, посочени в документацията. 

Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за 
получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я 
закупят. При поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за 
стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, 
отправило искането. 

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на МИЕТ – гр.София, 
ул.”Славянска” № 8 всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. до 26.04.2010 г. включително. 

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята 
работа в 11,00 ч. на 28.04.2010 г., в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма, находяща се в гр.София, ул.”Славянска” № 8. 

Възложителят ще уведоми писмено участниците за датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. 

Действията на комисията по отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и 
проверка съответствието на офертите със списъка по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, както и 
отварянето на плика с предлаганата цена са публични и на тях имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, 
желаещи да присъстват при отваряне на офертите, следва да заявят това на телефон 02/ 940 73 
71 най-късно до 17,00 часа на деня, предхождащ датата за отваряне на офертите. 

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за решението на възложителя по чл.73, ал.1 и 
2 от ЗОП, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, 
както и за отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за 
отстраняването им, по реда на чл. 73, ал. 3 от ЗОП. 

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Юлия Стоянова, тел.: 
+359 2 940 73 71. 
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І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Обект на обществената поръчка 

Целта на настоящата процедура е да бъде избран изпълнител за обществена поръчка с 
предмет: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013”, финансиран от Приоритетна ос 5 „Техническата 
помощ” на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 

Общата цел на поръчката е:  

- Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 от гледна точка на 
неговата функционалност, ефективност и ефикасност и създаване на нов, работещ и устойчив 
механизъм за изпълнение и управление на оперативната програма. 

 

За постигане на тази цел ще бъдат реализирани следните дейности: 

1. Извършване на анализ на изпълнението и управлението на оперативната програма от 
стартирането й до момента на сключване на договор с изпълнителя на настоящата 
обществена поръчка; 

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;  

3. Подобряване и оптимизиране на дизайн на Насоки за кандидатстване и пакет документи 
за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма;  

4. Разработване на дизайн на механизъм за оценка на проектните предложения и 
ускоряване на процеса на оценка на проектните предложения по оперативната програма; 

5. Изграждане на устойчива система за мониторинг, контрол и наблюдение на 
изпълняваните проекти (включително подобряване и оптимизиране на механизма и 
съдържанието на документацията за техническо и финансово  отчитане на напредъка по 
изпълнението на проектите) и процедури/механизъм за превенция на измами и лошо 
управление по операциите, финансирани по оперативната програма; 

6. Определяне на ключови индикатори за наблюдение на финансираните по оперативната 
програма проекти, измерващи отклоненията ”резултат спрямо цел”; 

7. Разработване на система за управление на риска на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”; 

8. Разработване на дизайн и техническо задание на 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 оперативната програма. 

  

 

Подробна информация за всяка една от дейностите е дадена в раздел ІІ. 
„ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от настоящата документация. 

 

Целевите групи са:  

- Служителите на Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на ОП ”Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика”; 

- Служителите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
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предприятия във връзка с функциите й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на ОП 
”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 

 

Очакваните резултати са: 

• Извършен задълбочен анализ на изпълнението и управлението на оперативната 
програма от стартирането й до момента на сключване на договор с изпълнителя на 
настоящата обществена поръчка; 

• Извършен сравнителен анализ на сходни оперативни програми на европейско ниво с 
цел идентифициране на добри практики и приложими процедури и разработени 
конкретни предложения за оптимизиране на процесите;  

• Подобрен цялостен работен процес и процедури за управление, контрол и 
наблюдение на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”; 

• Подобрени и оптимизирани Насоки за кандидатстване и пакет документи за 
обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма;  

• Дефиниран ефикасен и ефективен механизъм за оценка на проектните предложения 
по оперативната програма; 

• Изградена устойчива система за осъществяване на мониторинг, контрол и 
наблюдение на изпълняваните проекти по оперативната програма;  

• Изградена устойчива система и механизми за превенция на измами и лошо 
управление по операции по оперативната програма;  

• Оптимизирано съдържание на документацията за техническо и финансово отчитане 
на напредъка по изпълнението на отделните проекти; 

• Определяне на ключови индикатори за наблюдение на финансираните проекти, 
измерващи отклоненията ”резултат спрямо цел” по оперативната програма; 

• Разработена система за управление на риска по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”;  

• Разработен 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 
звената включени в процеса на управление на ОПК. 

 

Проектът адресира всички ключови моменти на правилното, ефективното и ефикасното 
управление на средствата по оперативната програма.  

Техническата помощ, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да осигури 
професионална експертиза на екипа от Дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност” за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013”, финансиран в 
рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма. 

Дългосрочният ефект от подобряването на цялостния работен процес и процедурите за 
управление, контрол и наблюдение на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” следва да се изрази в ускоряване на процеса на правилно, ефективно и ефикасно 
използване на средствата по програмата от бизнеса, в подобряване на административното 
обслужване и увеличаване на управленския и административния капацитет на звената, 
отговорни за управлението и изпълнението на оперативната програма. 

 

2. Срок за извършване на услугите 

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 6 месеца от датата на подписване на 
договора.  
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3. Документация за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка 

В документацията за участие в настоящата процедура се съдържа информацията относно 
предмета на обществената поръчка. 

Документацията за участие в процедурата 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” съдържа: 

  1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; 

  2. Обявление за обществена поръчка; 

  3. Пълно описание на обекта на поръчката; 

  4. Техническа спецификация; 

  5. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната 

оценка на офертата; 

  6. Указания към участниците за условията и реда за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка; 

  7. Приложение № 1 – Административни сведения; 

  8. Приложение № 2 – Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП; 

  9. Приложение № 3 – Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП; 

10. Приложение № 4 – Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

11. Приложение № 4.1 – Декларация 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; 

12. Приложение № 4.2 - Декларация 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; 

13. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за използване/ 

неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите; 

14. Приложение № 5.1 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

15. Приложение № 6 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър; 

16. Приложение № 7 – Образец на техническа оферта; 

17. Приложение № 8 – Образец на ценова оферта; 

18. Приложение А – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

        19. Приложение В – Европейски формат на автобиография; 

20. Приложение № 9 – Образец на банкова гаранция за участие; 

21. Приложение № 10 – Проект на договор; 

22. Приложение № 11 – Образец на банкова гаранция за изпълнение. 
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Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за 
получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я 
закупят. 

Цената на документацията е 5 лв., като върху нея не се начислява ДДС. При поискване от 
заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, 
възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането. 

Документацията за участие в процедурата се получава от деловодството на Министерство 
на икономиката, енергетиката и туризма, от служител на „Едно гише” (деловодител) срещу 
представяне на документ, удостоверяващ извършено плащане на цената на документацията по 
сметка на министерството. При покупка на документацията лицата представят в писмен вид 
следните данни: наименование на лицето, от чието име се закупува документацията; адрес, 
телефон, факс и електронен адрес на лицето. 

 

Адрес за получаване на документацията: 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

„Едно гише” 

ул.”Славянска” № 8 

гр.София, п.к. 1052 

 

Плащането на цената на документацията се извършва по следната сметка на МИЕТ: 

БНБ ЦУ 

IBAN - BG79 BNBG 9661 3000 1026 01 

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD 

 

Документацията за участие в процедурата ще бъде публикувана и на интернет страницата 
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на интернет страницата на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013г. 

Следва да се има предвид, че условие за участие в процедурата е закупуването 
на документацията, което се доказва с прилагането към офертата на копие от 
документа за закупена документация за участие. 

До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат 
писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря в 
тридневен срок от постъпване на искането. 

 Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са закупили документация за 
участие и са посочили адрес за кореспонденция и публикува същото на интернет страницата на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на интернет страницата на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013г., без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и 
към документацията, която предстои да се закупува от други участници.  
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

ИАНМСП 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия 

Дирекция ЕФК 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  

ДО  Договарящ орган  

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

КН Комитет за наблюдение 

КФ Кохезионен фонд 

МЗ Междинно звено 

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  

МФ Министерство на финансите 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

ОП 
„Конкурентоспособност”/ 
ОПК 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

ПМС Постановление на Министерския съвет 

СФ Структурни фондове 

УО Управляващ орган 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ  

1.1. ДЪРЖАВА-БЕНЕФИЦИЕНТ 

Република България 

 

1.2. ДОГОВАРЯЩ ОРГАН 

Министерство икономиката, енергетиката и туризма  

 

1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНАТА 

1.3.1. Обща информация 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 е една от седемте оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на 
Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата действа 
на територията на цялата страна за периода 2007-2013г., и е финансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общият размер на публичните финансови 
средства по програмата е 1.162 млрд. евро. Програмата е одобрена с Решение № С (2007) 4500 
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от 26.09.2007 г. на Комисията на Европейската общност. 

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на 
българската икономика като член на Европейския съюз и е насочена към разрешаване на 
основните проблеми и премахване на бариерите в икономическото развитие на страната, като 
предвижда мерки и дейности, спомагащи за тяхното преодоляване, успешното справяне с 
предизвикателствата на Общия пазар и развитие на силните страни на българската икономика.  

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност” е развитие на динамична икономика, 
конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел мерките, 
предвидени в програмата, стимулират развитие на икономиката на знанието и иновациите, 
конкурентоспособност на българските предприятия, увеличаване на инвестициите и експорта и 
създаване на благоприятна бизнес среда.  

Програмата е структурирана в четири тематични приоритетни оси, пряко свързани с 
приоритетите на Лисабонската и Гьотеборската стратегии и насочени към подкрепа за 
предприятията, подобряване на бизнес средата и пета приоритетна ос, подпомагаща органите 
на управление на програмата в процеса на нейното ефективно изпълнение.  

Приоритетните оси на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 и включените в тях основни дейности, са както следва: 

Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни 
дейности” предвижда, от една страна, подкрепа за разработване и внедряване на иновации, 
както от стартиращи, така и от утвърдени иновативни предприятия чрез мерки за защита на 
индустриалната собственост и повишаване на дела на изследователите в предприятията и от 
друга, стимулиране развитието на свързващите звена в иновационната система – офиси за 
технологичен трансфер, технологични паркове, инкубатори, центрове и др. Значителни 
средства са предвидени за модернизиране на оборудването за приложни изследвания 
изграждането на национална иновационна мрежа.  

Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 
благоприятна бизнес среда” цели подпомагане на предприятията чрез модернизация на 
технологиите и управлението, подкрепа за покриване на международно признати стандарти, 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, внедряване на възобновяеми енергийни 
източници, подкрепа за насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. С оглед 
подобряването на бизнес средата Приоритетна ос 2 предвижда създаване на мрежа от 
организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията и 
изграждане на нови или подкрепа на вече съществуващи бизнес инкубатори.  

Приоритетна ос 3: ”Финансови ресурси за развитие на предприятията” е насочен 
към подобряване на достъпа на предприятията до финансов ресурс чрез създаване и 
капитализиране на гаранционни фондове, фондове за рисков капитал, микрокредитиране и 
чрез подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в 
България.  

Приоритетна ос 4: ”Укрепване на международните пазарни позиции на 
българската икономика” е изцяло ориентирана към подобряване на бизнес средата предимно 
чрез подкрепа за развитие на капацитета и предоставяне на нови и/или по-качествени услуги 
от национални институции като Българска агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия, институциите и организациите от националната 
инфраструктура по качеството - БИМ, БИС, ИА БСА, ДАМТН и др.  

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” има за цел подкрепа на основните органи за 
изпълнението на оперативната програма ( УО – МИЕТ и МЗ – ИАНМСП) по отношение на 
подобряването на административния им капацитет и техническото и финансово обезпечаване с 
необходимия ресурс за тяхната работа.  

 

1.3.2. Свързани програми и други донорски дейности: 

Настоящият проект се реализира в рамките на Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 
„Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013. 

Основна цел на проекта е осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при 



 11

изпълнение и управление на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 

Конкретните цели на проекта са: подпомагане на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Конкурентоспособност” в правилното, ефективното и ефикасно изпълнение на 
следните процеси: 

- Подготовка, управление, наблюдение, публичност и контрол на оперативната 
програма; 

- Повишаване и укрепване на административния капацитет за изпълнение на 
дейности, свързани с подготовка, управление, наблюдение, оценка, публичност и контрол на 
оперативната програма; 

- Извършване на оценки, изследвания и проучвания. 

 

1.3.3. Текущо състояние на изпълнението на ОПК  

1.3.3.1. Структура на управление на оперативната програма 

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) изпълнява функциите на Междинно 
звено по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма. Ръководител на Управляващият 
орган на оперативната програма е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. 
Изпълнението на оперативната програма се контролира от Комитет за наблюдение, включващ 
широк кръг от представители на основните социални партньори, заинтересовани публични и 
частни институции и организации. 

 

1.3.3.2. Напредък в изпълнението на ОП и основни трудности и проблеми, 
срещнати за периода:  

Към 30.12.2009 г. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
са одобрени общо 782 проектни предложения с общ размер на исканата безвъзмездна помощ 
794 895 990 лв. Сключени са 752 договора за безвъзмездна финансова помощ с общ размер на 
исканата безвъзмездна помощ 792 725 808 лв. В тази сума са включени и средствата по 
Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия”, която предвижда 
създаването на Холдингов фонд, съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, 
като ЕИФ ще бъде определен за мениджър на Холдинговия фонд в рамките на инициативата 
JEREMIE (391 166 000.00 лв.).  

За период от две години от началото на изпълнението на оперативната програма, 
Управляващият орган среща следните трудности при управлението и изпълнението на операции 
по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма: 

1. Трудности, свързани с дизайна на процедурите за подбор на проекти по 
приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма: 

1.1. Липса на добро фокусиране и целенасоченост на процедурите за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ в областта на подкрепата за предприятията, 
вкл. липсата на стратегия (определяне на сектори с потенциал за развитие, 
региони, нужди и т.н.); 

1.2. Липса на национална стратегия и на специфичен подход към по-големите МСП и 
разделяне на интервенциите спрямо много малки и микро предприятия; 

1.3. Необходимост от скрининг на практиката в други страни-членки на ЕС по 
отношение на създаването на мрежа от организации, подпомагащи бизнеса; 

1.4. Необходимост от приемане на по-фокусиран, централизиран подход по 
отношение на технологичните центрове и центровете за технологичен трансфер 
– анализ на нуждите, съществуващи институции и научноизследователски 
организации с добри постижения и пряко инвестиране за подобряване и 
усъвършенстване на офисите, където е необходимо; 

1.5. Забавяне и/или необявяване на планираните за 2009 г. процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 
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1.6. Проблеми с управлението на проекти в резултат на пропуски в дизайна на 
процедурите (Насоки за кандидатстване и пакет документи);  

1.7. По две от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, обявени през 2007 г., не е 
предвидена възможност за авансови и междинни плащания, а само за 
окончателни плащания, което води до трудности в изпълнението, предвид 
финансовата и икономическа криза; 

1.8. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 
предприятията” е програмирана по начин, който поставя изискване одобрените 
кандидати да осигурят 100%-во обезпечаване на общите допустими разходи по 
проекта чрез договор за банков кредит/краткосрочен финансов лизинг, 
покриващ 100% от общите допустими разходи на проекта, или договор за 
откриване на специална банкова сметка, в която бенефициентът се задължава 
да депозира 100% от сумата, покриваща общите допустими разходи по проекта. 
Това доведе до невъзможност за одобрените кандидати да сключат договор за 
безвъзмездна финансова помощ или до забавяне стартирането на изпълнението 
на дейностите по одобрените проекти.  

2. Трудности, свързани с оценката на проектните предложения по приоритетни 
оси 1 и 2 на оперативната програма:  

2.1. Забавяне в процеса на оценка на получените проектни предложения по първите 
обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, основана на знанието и 
иновационните дейности” и Приоритетна ос 2: “Повишаване на ефективността 
на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”; 

2.2. Отпадане на голям брой проектни предложения на етап оценка на 
административното съответствие по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната 
програма поради липсата на документи, които не рефлектират върху качеството 
на проектното предложение; 

2.3. Проблеми с управлението на проектите в резултат на пропуски в процеса на 
оценка на проектните предложения по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната 
програма.  

3. Трудности, свързани със сключването на договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: 

3.1. Забавяне при сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 
предприятията”, поради невъзможност от страна на одобрените кандидатите по 
процедурата да осигурят 100%-во обезпечаване на общите допустими разходи 
по проекта чрез договор за банков кредит/краткосрочен финансов лизинг, 
покриващ 100% от общите допустими разходи на проекта, или договор за 
откриване на специална банкова сметка, в която бенефициентът се задължава 
да депозира 100% от сумата, покриваща общите допустими разходи по проекта. 

4. Трудности, свързани с мониторинга, наблюдението и контрола на 
изпълнението на проектните предложения по приоритетни оси 1 и 2 на 
оперативната програма:  

4.1. Забавяне в процеса на одобрение на междинни и окончателни отчети, подадени 
от бенефициенти по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма и 
респективно забавяне на плащанията (междинни и окончателни) към 
бенефициентите;  

4.2. Тромава и неефективна система на предварителен контрол, осъществяван от 
МЗ, по операциите по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма.  

 

В резултат на гореизложеното Управляващият орган на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” предприе серия от мерки за преодоляване на възникналите проблеми, 
а именно:  
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1. Предприети мерки по отношение на дизайна на процедурите за подбор на 
проекти по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма: 

1.1. В Насоките за кандидатстване е ограничена възможността да се изискват 
допълнително (в процеса на оценка) от кандидатите приложения и/или 
придружителни документи, непредставени от тях с подаденото проектно 
предложение. Изискването за представяне на всички приложения и/или 
придружителни документи беше изрично заложено в Насоките за 
кандидатстване, като на кандидатите е пояснено, че при липса на документ или 
несъответствие с изискванията, проектното предложение ще се отхвърля; 

1.2. При програмиране на процедурите за подбор на проекти по приоритетни оси 1 и 
2 на оперативната програма през 2008 г. е взето решение да отпадне 
изискването за 100-процентово обезпечаване на общите допустими разходи по 
проекта, като е дадена възможност на бенефициентите да изпълняват проектите 
без предварително обезпечаване на разходите по проекта; 

1.3. При програмиране на процедурите за подбор на проекти по приоритетни оси 1 и 
2 на оперативната програма през 2008 г. е взето решение да се даде 
възможност за 3 варианта на плащане, от които всеки бенефициент може да 
избере вариант, съобразно начина, по който планира да изпълнява проекта:  

• 1-ви вариант: авансово, междинни плащания и/или окончателно плащане; 

• 2-ри вариант: само междинни плащания и/или окончателно плащане; 

• 3-ти вариант: окончателно плащане. 

2. Предприети мерки по отношение на оценката на проектните предложения по 
приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма:  

2.1. Обявен е конкурс за избор на външни експерти/оценители за участие в 
оценката на проектни предложения с цел ускоряване на оценителния процес и 
неговата ефективност. Създадена е база данни от оценители, които да бъдат 
включвани в процеса на оценка на проектните предложения по отделните 
процедури. 

3. Предприети мерки по отношение на сключването на договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

3.1. Във връзка с невъзможността на бенефициентите, чиито проектни предложения 
бяха одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична 
модернизация на предприятията”, да осигурят и представят на ДО документите, 
необходими за влизането в сила на подписаните договори, УО взе решение да 
удължи 60-дневния срок за представяне на документи по чл. 2.1. и чл. 2.4. от 
договора за безвъзмездна помощ и по т. 5.2.2 от Насоките за кандидатстване до 
31.12.2008 г.  

4. Предприети мерки по отношение на мониторинга, наблюдението и контрола 
на изпълнението на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на 
оперативната програма:  

4.1. Глобалната икономическа криза оказа допълнително негативно влияние върху 
изпълнението на операциите по оперативната програма, намалявайки 
драстично възможностите на бенефициентите за съфинансиране на проектите. 
Намаленото търсене в глобален план влоши краткосрочните и средносрочни 
перспективи пред бизнеса, а достъпа до заемен ресурс стана по-труден и скъп. 
В тази връзка Управляващият орган на оперативната програма предприе 
поредица от действия за облекчаване достъпа до финансиране на малките и 
средните предприятия, като увеличи почти двойно бюджета на процедурите, 
обявени през 2008 г. и 2009 г., увеличи интензитета на помощта максимално 
спрямо допустимият по режима на държавни помощи праг, даде възможност за 
авансови плащания, възможност за принос в натура от страна на 
бенефициентите за някои от обявените процедури. Положени бяха немалко 
усилия за по-добро фокусиране на предстоящите за обявяване през 2010 г. 
нови процедури и ускоряване процеса на изпълнение на оперативната 
програма.  



 14

В допълнение, бяха предприети и следните мерки, свързани с оптимизиране на цялостния 
процес по управление и изпълнение на оперативната програма:  

• Стартира съвместна работа и консултации на Управляващия орган с политико-
правещите дирекции в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за по-
ясно фокусиране на предвидените за 2010 г. процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма; 

• Сформирани бяха работни групи с представители на консултантските организации и 
бизнеса за обсъждане на предложения за подобряване дейностите по управление и 
изпъленние на ОП "Конкурентоспособност", както следва:  

- Работна група „Законодателство и планиране”;  

- Работна група „Организиране и провеждане на процедури за избор на проектни 
предложения”;  

- Работна група „Управление и мониторинг на проекти”;  

- Работна група „Мениджмънт и административен капацитет”;  

• Подготви се План за действие с оглед предприемане на съответните действия от 
направените предложения – законодателни и нормативни промени, промени в 
процедурите и наръчниците;  

• През месец ноември 2009 г. бяха направени промени в наръчниците на УО и МЗ, 
които оптимизират въведените процедури и вътрешни правила в максимална степен 
и подобряват процеса на изпълнение на оперативната програма; 

• Промени бяха направени във Вътрешните правила на Оценителната комисия и на 
екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по оперативната програма, предвидена е възможност при подаване на 
проектните предложения на ръка, лицето, приносител на проектното предложение, 
да направи устно искане за извършване на предварителна проверка относно 
наличието на изискуемите документи и спазване на изискуемата форма и 
прецизиране на реда за извършване на проверка за документална допустимост на 
кандидатите, предложени за финансиране (документална проверка); 

• Доразвит е механизма за проверка за наличие или липса на двойно финансиране на 
предложените за финансиране проекти и дейности; 

• Разработени са Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и 
спазване на принципа на безпристрастност и независимост при управление и 
изпълнение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2009-2013 г.;  

• В процес на разработване са и Вътрешни правила за условията и реда за провеждане 
на конкурси за подбор на външни оценители за участие в оценителни комисии за 
провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г. 

 

Въпреки предприетите мерки акумулираното забавяне затрудни ефективното изпълнение 
на оперативната програма и накара нейното Ръководство да предприеме действия за 
ускоряване на изпълнението, анализ и преоценка на действащият към монета механизъм на 
управление и изпълнение на Оперативната програма.  

Предвид изложеното настоящият проект има за цел да осигури експертна подкрепа в 
усилията на Управляващият орган на оперативната програма в тази насока. Целта е да бъдат 
предприети целенасочени действия за оптимизиране на процеса на изпълнение и управление 
на оперативната програма посредством въвеждане на нов и надежден механизъм на управление 
и изпълнение на всеки от етапите на програмния цикъл – програмиране на процедури и 
операции, оценка на проектните предложение и сключване на договори, мониторинг на 
изпълнението, преглед и ревизиране с оглед на неговата оперативна функционалност на 
процесът на отчитане на финансираните мерки и отчитане на постигнатите резултати в 
дългосрочен и краткосрочен план, идентифициране на ключовите индикатори за измерване на 
ефективността и ефикасността на процеса на управление и изпълнение чрез адекватна система 
за отчитане на напредъка при изпълнението на Оперативната програма. 



 15

 

2. ЦЕЛИ НА ДОГОВОРА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.1. ОБЩИ ЦЕЛИ 

Общите цели на договора са следните: 

• Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
от гледна точка на неговата функционалност, ефективност и ефикасност; 

• Създаване на нов, работещ и устойчив механизъм за изпълнение и управление 
на оперативната програма. 

 

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  

Специфичните цели на проекта са:  

• Извършване на задълбочен анализ на действащия към момента механизъм на 
управление и изпълнение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, както по 
отношение на първоначално заложените цели на програмата, така и по отношение на 
функционалност, ефективност и ефикасност на прилаганият механизъм на 
управление на програмата;  

• 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;  

• Разработване на нов, ефективен и надежден механизъм за управление и 
оптимизиране на всеки етап от процеса на изпълнение на ОПК, от гледна точка на 
неговата функционалност, ефективност и ефикасност, както следва:  

– Оптимизиране на процеса на програмиране на процедурите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по отделните приоритетни оси на оперативната 
програма; 

– Подобряване на качеството и набора от документи и насоки за кандидатстване 
от гледна точка на тяхната функционалност, релевантност и приложимост, 
спрямо спецификата на отделните области на интервенция и целеви групи;  

– Оптимизиране и ускоряване на процеса на оценка на проектните предложения. 
Разработване на предложение за нова методика/механизъм за оценка на 
проектните предложения с оглед постигане ефективност, симплифициране и 
ускоряване на процедурата;  

– Създаване на надеждна, функционална и устойчива система за независим 
контрол, минимизираща риска от неефективно управление на ОПК;  

– Създаване на механизъм за подобряване на изпълнението на ниво отделни 
проекти;  

– Повишаване ефективността на процеса на отчитане и мониторинг - 
идентифициране на ключови индикатори за наблюдение на постигнатите от 
финансираните проекти резултати спрямо изначално заложените цели. 
Разработване на методика за оптимизиране на процеса;  

– Разработване на работеща система за оценка и отчитане на напредъка на 
изпълнението на оперативната програма;  

– Разработване на система за управление на риска на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”;  

– Разработване на предложение за дизайн 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 оперативната 
програма;  
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– Тестване и внедряване на новия механизъм за управление и изпълнение на 
оперативната програма. 

 

2.3. РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА РЕАЛИЗИРА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Ключовите резултати от изпълнението на проекта са: 

• Извършен задълбочен анализ на изпълнението и управлението на оперативната 
програма от стартирането й до момента на сключване на договор с изпълнителя на 
настоящата обществена поръчка; 

• Извършен сравнителен анализ на сходни оперативни програми в други страни 
членки на ЕС с цел идентифициране на добри практики и приложими процедури и 
разработване на конкретни предложения за оптимизиране на процесите;  

• Подобрен цялостен работен процес и процедури за управление, контрол и 
наблюдение на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”; 

• Подобрени и оптимизирани Насоки за кандидатстване и пакета документи за 
обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма;  

• Дефиниран ефикасен и ефективен механизъм за оценка на проектните предложения 
по оперативната програма; 

• Изградена устойчива система за осъществяване на мониторинг, контрол и 
наблюдение на изпълняваните проекти по оперативната програма;  

• Изградена устойчива система и механизми за превенция на измами и лошо 
управление по операции по оперативната програма;  

• Оптимизирано съдържание на документацията за техническо и финансово отчитане 
на напредъка по изпълнението на проектите; 

• Дефинирани ключови индикатори за наблюдение на финансираните проекти, 
измерващи отклоненията ”резултат спрямо цел” по оперативната програма; 

• Разработена система за управление на риска на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”; 

• Разработен 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 звената включени в процеса на управление на ОПК. 

 

Проектът адресира всички ключови моменти на правилното, ефективното и ефикасното 
управление на средствата по оперативната програма. За бизнеса ще бъдат създадени условия и 
яснота относно бързо и ефективно управление на проектите чрез опростена, ясна и лесна за 
ползване документация за кандидатстване и отчитане.  

 

3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА  

3.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ  

Техническата помощ, предмет на настоящата обществена поръчка, включва изпълнение на 
дейностите, описани подробно по-долу, както и експертна подкрепа на екипа на Дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, УО на ОП „Конкурентоспособност”. 

Дейностите за постигане целите на проекта, включват: 

• Извършване на анализ на изпълнението и управлението на оперативната програма от 
стартирането й до момента на сключване на договор с изпълнителя на настоящата 
обществена поръчка; 

• Извършване на Сравнителен анализ на сходни оперативни програми в други страни 
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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; 

• Подобряване и оптимизиране на дизайн на Насоки за кандидатстване и пакет 
документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативната програма;  

• Разработване на дизайн на механизъм за оценка на проектните предложения и 
ускоряване на процеса на оценка на проектните предложения по оперативната 
програма; 

• Изграждане на устойчива система за мониторинг, контрол и наблюдение на 
изпълняваните проекти (включително подобряване и оптимизиране на механизма и 
съдържанието на документацията за техническо и финансово  отчитане на напредъка 
по изпълнението на проектите) и процедури/механизъм за превенция на измами и 
лошо управление по операциите, финансирани по оперативната програма; 

• Определяне на ключови индикатори за наблюдение на финансираните по 
оперативната програма проекти, измерващи отклоненията ”резултат спрямо цел”; 

• Разработване на система за управление на риска на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика”; 

• Разработване на дизайн и техническо задание на 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 оперативната програма. 

 

Определеният за Изпълнител трябва да изпълни посочените дейности в тясна координация 
и сътрудничество с Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" – Управляващ 
орган на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” в Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма. 

Възложителят ще формира експертна група от представители на Централното 
координационно звено, Управляващия орган на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, Междинното звено (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия), Сертифициращия и Одитния органи. 

Експертната група ще участва в изготвянето (чрез подаване на информация за текущото 
състояние на работния процес и процедури) и обсъждането на докладите на консултантите за 
анализа на съществуващия работен процес и процедури и системите за контрол и наблюдение 
на средствата по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 

Експертната група ще участва с експертни становища и в оценката на качеството на 
предложеният нов работен процес, процедури и системи за контрол и наблюдение на 
Структурните фондове на ЕС, както и възможностите за тяхното внедряване в администрацията. 

Изпълнителят следва да представи добре разработена и работеща методика за 
реализиране на всяка една от дейностите по проекта. Методиката задължително трябва да 
включва използвани методи за събиране на информация и нейния анализ. 

 

3.2. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ  

Дейност 1: Извършване на анализ на изпълнението и управлението на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
г. от стартирането й до момента на сключване на договор с изпълнителя на 
настоящата обществена поръчка 

1.1. Обект и цели на анализа 

Обект на настоящата дейност е извършване на анализ на напредъка в изпълнението на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013 и ефективността и функционалността на нейното управление във връзка с постигане на 
първоначално заложените цели и приоритети.  
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1.1.1. Обща цел 

Провеждане задълбочен анализ на изпълнението и управлението на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както по 
отношение на степента на постигане на предварително заложените цели на оперативната 
програма, така и по отношение на действащия към момента механизъм на управление на 
оперативната програма.  

1.1.2. Специфични цели:  

• Анализ на напредъка в изпълнението на оперативната програма;  

• Анализ на процеса на управление на оперативната програма, работни процеси и 
процедури за планиране на средства, управление и мониторинг на операциите по 
оперативната програма; 

• Анализ на обявените и в процес на изпълнение процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма; 

• Анализ на финансовото изпълнение на оперативната програма; 

• Анализ на степента, до която дизайна на процедурите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ съответстват на нуждите на потенциалните 
бенефициенти, приоритетите и спецификата на всяка интервенция;  

• Анализ на степента на допълняемост и координация с други програми и стратегии, 
действащите процедури за избягване на припокриване/демаркация с други програми 
и финансови инструменти. 

 

1.2. Очаквани резултати: 

1. Представяне на задълбочен, логически обезпечен и ясен анализ на изпълнението и 
управлението на оперативната програма с конкретно идентифициране на области за 
подобрение и оптимизиране на процеса, валидни и адекватни на целите на анализа заключения 
и изводи; 

2. Представяне на добре разработени, уместни и полезни препоръки за оптимизиране 
на процесите и процедурите, свързани с изпълнението и управлението на оперативната 
програма, разработени и представени до степен, че да бъдат готови за лесно въвеждане в 
практиката.  

 

1.3. Обхват и обект на анализа:  

Анализът следва да обхване периода от стартиране на оперативната програма (м.октомври 
2007 г.) до момента на сключване на договор по настоящата обществена поръчка, като обект на 
анализа ще бъдат обявените и в процес на изпълнение процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма в рамките на този период.  

При извършване на анализа Изпълнителят следва да включи при разработване на 
неговият дизайн и обсъждане на резултатите от него всички заинтересовани страни в процеса 
на изпълнение и управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 с цел отчитане на всички гледни точки.  

Дейност 2: 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 

2.1. Дейността включва изпълнението на две поддейности: 

1. Поддейност 1: Провеждане на сравнителен анализ на сходни оперативни програми в 
други страни членки на ЕС с цел идентифициране на добри практики и възможности за 
подобрение по отношение на: 

• Модел на управление на програмата; 

• Работещи системи за управление и контрол на оперативните програми; 
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• Действащи процедури за оценка на проектни предложения; 

• Действаща системи за мониторинг и отчитане на ниво проект – финансово и 
техническо; 

• IT обезпечаване, информационни системи, обслужващи процеса на изпълнение 
и управление на оперативните програми; 

• Вътрешни процедури и правила, свързани с процеса на управление и 
изпълнение на оперативната програма; 

• Ключови индикатори, свързани с тяхното изпълнение.  

 

Целта на тази поддейност е да бъдат идентифицирани добри практики, свързани с 
отделните етапи на процеса на управление и изпълнение на оперативната програма, 
използвани в други оперативни програми, които могат да бъдат адаптирани и използвани в 
ОПК, и да се идентифицират ключови индикатори за контрол и наблюдение на работния процес, 
свързан с нейното изпълнение.  

Анализът трябва да включва описание на предимствата и недостатъците на 
различните модели, един от които да бъде модела на партньорство с банковия сектор 
в процеса на оценка на проектните предложения, както и да представи конкретни 
предложения за използване на елементи от тях при оптимизиране на процеса на 
управление и изпълнение на ОПК.  

 

2. Поддейност 2: Разработване на конкретно предложение за оптимизиране на процеса 
на управление и изпълнение на оперативната програма. 

На базата на изводите и резултатите, получени от сравнителния анализ и заключенията и 
констатациите от извършения анализ, Изпълнителят следва да разработи конкретно 
предложение за оптимизиране на  управлението и изпълнението на оперативната програма, 
включващо:  

• разработване на визия за преодоляване на основните пречки и недостатъци в 
управлението и изпълнението на ОПК и предложение на конкретни варианти за 
решение;  

• провеждане на интервюта с представители на ЕК на високо управленско ниво, 
които да представят тяхната гледна точка и препоръки за оптимизиране на 
процеса на управление и изпълнение на оперативната програма като 
изпълнителят предварително представи методиката и основните въпроси, по 
които ще се провеждат интервюта, а в края да представи резултатите и анализ 
на информацията, които да станат част от заключителния доклад от анализа; 

• идентифициране и оценка на сферите на координация и взаимодействие между 
отделните участници/звена в процеса на управление и изпълнение на ОПК и 
изготвяне на карта на дейностите и процесите, свързани с тях; 

• разработване и описание на дейностите под формата на работен процес и 
процедури, подчинени на строги правила, които ще улеснят осигуряването на 
целесъобразност чрез постигнатата яснота и стандартизация и ще дадат 
възможност за по-бързо и лесно планиране на промени в организацията на 
работата. 

 

Дейност 3: Подобряване и оптимизиране на дизайна на Насоките за 
кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма  

На базата на извършения анализ на изпълнението и управлението на оперативната 
програма, основните резултати от него като цяло и констатациите, заключенията и преопръките 
в частта дизайн на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка и 
анализ на процедурите за оценка на проектните предложения и препоръките и заключенията от 
проведеният в рамките на дейност 2 сравнителен анализ, изпълнителят следва да разработи и 
представи нов набор от документи за кандидатстване, вкл. Насоки за кандидатстване, 
формуляр за кандидатстване, договор за безвъзмездна помощ и общи условия към договора, 
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както и документацията за техническо и финансово отчитане на напредъка по изпълнението на 
проектите. Дейността включва и разработване на конкретни и добре обосновани предложения 
за подобрение на действащите към момента на изпълнение на дейността процедури за оценка 
на проектни предложения по процедурите, обявявани по ОПК.  

Предложението трябва да включва и модел за оптимизиране на вътрешните правила и 
процедури в тази област и да предоставя на възложителя методически насоки за тяхното 
оперативно прилагане. 

 Изпълнителят трябва да извърши тестване на разработените предложения и обучение на 
служителите, пряко въвлечени в процеса на тяхното приложение. 

 

Дейност 4: Разработване на дизайн на механизъм за оценка на проектните 
предложения и ускоряване на процеса на оценка на проектните предложения 
по оперативната програма   

Целта на тази дейност е не само да се ускори процеса на оценка на подаваните проектни 
предложения, но и да се повиши бързо ефикасността на предоставяните средства от 
Структурните фондове на ЕС. 

На базата на резултатите, заключенията и препоръките от изпълнението на дейности 1 и 2 
на настоящото задание изпълнителят следва да представи: 

1. Описание и анализ на функционалността на най-малко два модела за оценка на 
проектни предложения, единият от които в партньорство с банковият сектор от гледна точка на 
приложимост, ускоряване на процеса и опростяване на процедурата, като се съобрази със 
спецификата на оперативната програма, целите и особеностите на финансираните интервенции 
и целеви групи, и неговата практическа приложимост – механизъм, процедури, пакет с 
документи за кандидатстване и др., както и спазване на изискванията за оценка, предвидени в 
ПМС №121/2007г.; 

2. Конкретни и добре обосновани предложения за подобряване на действащата към 
момента на изпълнение на дейността, процедура за оценка на проектните предложения по 
оперативната програма, които включват:  

• Опростяване на процеса; 

• Функционалност на съпътстващата документация – методика за оценка, част от 
Насоките за кандидатстване и изисквани документи; 

• Определяне на необходимата квалификация, знания, умения и опит на лицата, 
включени в оценителния процес; 

• Идентифициране на основните параметри за осъществяване на мониторинг на 
процеса; 

• Процедура за проверка в рамките на процеса;  

• Необходимо IT обезпечаване;  

• Ключови индикатори на изпълнението; 

• Организации/институции, които могат да бъдат въвлечени с „добавена 
стойност” към процеса; 

• Времеви рамки на процесите; 

• Основни предимства спрямо действащия към момента процес; 

• Вътрешни процедури за управление и контрол на процеса. 

 

Изпълнителят трябва да извърши тестване на новият механизъм и да подпомогне 
внедряването му, както и да подготви определени от възложителя служителите на УО и МЗ за 
неговото приложение. 

 

Дейност 5:  Изграждане на устойчива система за мониторинг, контрол и 
наблюдение на изпълняваните проекти (включително подобряване и 
оптимизиране на механизма и съдържанието на документацията за 
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техническо и финансово отчитане на напредъка по изпълнението на 
проектите) и процедури/механизъм за превенция на измами и лошо 
управление по операциите, финансирани по оперативната програма 

В рамките на тази дейност изпълнителят следва: 

1. Да направи анализ на резултатите, констатациите, изводите и препоръките, 
направени в рамките на изпълнението на дейности 1 и 2 на настоящото задание, в частта, 
свързана със системата за оперативен мониторинг, верификация, контрол и наблюдение на 
изпълнението на финансираните по оперативната програма проекти; 

2. Да се запознае в детайли с действащата към момента на изпълнение на договора по 
настоящото задание система за мониторинг и отчитане на напредъка в изпълнението на 
оперативната програма, извършван от Междинното звено на програмата на ниво договори по 
делегираните приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, както на оперативно ниво, така 
и на ниво разработени вътрешни процедури и правила за извършването му; 

3. На базата на резултатите, констатациите и заключенията от извършения в рамките 
на дейност 1 анализ на напредъка в изпълнението на ОПК и сравнителния анализ, проведен в 
рамките на дейност 2, изпълнителят следва да разработи и предложи работещ и фукционален 
модел за подобряване на действащата система за мониторинг, контрол и отчитане на ниво 
договори, която да оптимизира съдържанието на документацията за техническо и финансово 
отчитане на напредъка по изпълнението на проектите; 

4. Разработи процедури за превенция на измами и лошо управление по операциите, 
финансирани по оперативната програма;  

5. Разработи насоки и методика за въвеждане на всяко подобрение в практиката и 
предложение за адекватно доразработване на действащите вътрешни правила и процедури с 
оглед тяхното приложение.  

В рамките на тази дейност Изпълнителят трябва да предложи и тества ефикасна и 
устойчива система за контрол на изпълняваните проекти с ясно дефинирани механизми за 
превенция на измами и лошо управление на средствата по оперативната програма, както и 
набор от ключови индикатори за измерване на отклоненията относно очакваните резултати 
спрямо предварително дефинираните цели на проекта. 

 

Дейност 6: Определяне на ключови индикатори за наблюдение на 
финансираните по оперативната програма проекти, измерващи отклоненията 
”резултат спрямо цел”   

На базата на резултатите от дейност 1 и 2, предмет на настоящото задание, изпълнителят 
следва да идентифицира ключови индикатори, измерващи напредъка в изпълнението на 
отделните проекти, финансирани по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ на оперативната програма, измерващи отклонението заложена цел/ постигнат резултат 
на ниво проект.  

Тези индикатори трябва да съответстват на вътрешната логика, специфика и контекст на 
изпълнение на проектите, финансирани по оперативаната програма и да отчитат спецификата 
на интервенциите, целите на съответната операция на оперативната програма и особеностите 
на финансираните проекти. 

Ключовите индикатори трябва да оценяват ясно и ефективно напредъка в изпълнението на 
проекта спрямо неговите дългосрочни и краткосрочни цели и да отговарят на следните 
критерии: да измерват постигането на конкретни цели на проекта, да са измерими, постижими, 
релевантни и с ясни времеви измерения, което означава, че стойността или резултата са 
предварително дефинирани за съответен период от време.  

В изпълнение на тази дейност 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 и отчитане, които трябва да бъдат неразделна част от заключителния доклад за 
отчитане на изпълнението на дейността. 

Изпълнителят трябва да предвиди тестване на разработените предложения и обучение на 
служителите, пряко въвлечени в процеса на тяхното приложение. 
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Дейност 7: Разработване на система за управление на риска на ОП „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 

Изпълнителят, на базата на детайлен анализ на спецификата на оперативната програма и 
дейностите по нейното изпълнение и управление, трябва да разработи работеща система за 
управление на риска в процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, която: 

• Идентифицира възможните видове рискови фактори, както на ниво изпълнение, така 
и на ниво управление на оперативната програма; 

• Идентифицира и конкретизира допустимите рискове за грешки или ниво на 
допустими рискове, дефиниране на понятието „рискови проекти”, видове рискове и 
критерии за тяхното ранно отчитане;  

• Оценява видовете рискове на двете нива; 

• Формулира стратегия, методи и средства за ограничаване на рисковете; 

• Разработва методика за изпълнение на стратегията с определяне на отговорностите и 
ролята на различните звена, включени в процеса на управление и изпълнение на 
оперативната прграма; 

• Разработва методика за непрекъснат мониторинг и контрол на тази система;  

• Методика и разработени вътрешни процедури за прилагане на системата и 
управление на нейното изпълнение. 

Изпълнителят трябва да предвиди тестване на разработената система и обучение на 
служителите, пряко въвлечени в процеса на тяхното приложение. 

Заедно със задължителните за отчитане на изпълнението на дейността доклади, 
изпълнителят следва да предложи разработена система за управление на риска и методика за 
нейното внедряване в практиката и съответните вътрешни процедури и правила свързани с 
нейното приложение. 

 

Дейност 8: 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 

Въз основа на резултатите от предходните дейности, изпълнителят трябва да разработи 
функционалните изисквания към информационното осигуряване на системата за управление на 
средствата по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 
включително предложения за дизайн на информационна система на оперативната програма. 
Функционалните изисквания към информационното осигуряване трябва да отговарят на 
установените информационни нужди и на предложените подобрения на цялостния работен 
процес и на процедурите за управление на средствата по ОП ”Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. Допуска се да бъде предложена и готова 
информационна система, доказала своята функционалност при други сходни на ОПК оперативни 
програми в страни членки на ЕС, която след адаптиране да се приложи за ОПК.  

Дейността включва и изготвяне на техническо задание за разработка и внедряване на 
информационна система, с включени разчети за хардуерно, софтуерно обезпечаване и 
внедряване. 

При изготвяне на техническото задание, изпълнителят трябва да се запознае с 
информационната инфраструктура на цялото министерство, като проекта на информационната 
система следва да се съгласува с директора на дирекция „Информационно и комуникационно 
осигуряване”. 

 

Като резултат от посочените по-горе дейности, Изпълнителят трябва да представи 
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следните доклади: 

І. Встъпителен доклад 

 

ІІ. Междинен доклад, който съдържа: 

1. Описание на резултатите от направения анализ на изпълнението и 
управлението на оперативната програма, придружен с доказателствен материал 
на базата, на който са направени съответните констатации, заключения и 
изводи на този етап; 

2. Идентифицирани добри практики и модели за управление и изпълнение на 
оперативната програма с препоръки за тяхното приложение и използване; 

3. Разработеният нов набор от документи, включително Насоки за кандидатстване, 
Формуляр за кандидатстване, Договор за безвъзмездна помощ и Общи условия 
към договора, както и модел на документация за техническо и финансово 
отчитане на напредъка по изпълнението на проектите и  план за предвиденито 
тестване на разработените документи; 

4. Конкретен модел/и, водещ/и до оптимизиране на процеса на оценка на 
проектни предложения по оперативната програма спрямо по-горе описаните 
характеристики и план за тестване на модела; 

5. Модел/предложение за изграждане на устойчива система за осъществяване на 
мониторинг, контрол и отчитане на изпълняваните проекти по оперативната 
програма, вкл. механизми за превенция на измами и лошо управление по 
операции по оперативната програма, както и идентифицираните ключови 
индикатори за измерване на отклоненията очаквани резултати спрямо 
предварително дефинираните цели на ниво проект. Описание на оперативен 
план за тестване на модела; 

6. Ключови индикатори, измерващи отклонението „цел/резултат” на ниво проект, 
предложените система за измерване на отклоненията и система за мониторинг и 
отчитане на ключовите индикатори и план за тестване на ефективността на 
направените предложения; 

7. Система за управление на риска по ОПК и план за нейното тестване; 

8. Дизайн на предложената информационна система и описание на всички 
функционални предимства и улеснения, които тя предлага. 

 

ІІІ. Работен вариант на заключителен доклад – изпълнителят следва да 
представи на възложителя работен вариант на заключителния доклад преди окончателното му 
представяне с оглед обсъждане и коментиране на направените констатации, заключения и 
изводи. 

 

ІV. Заключителен доклад, който съдържа:  

1. Описание на крайните резултати, констатации и изводи от проведения анализ и 
изводите и препоръките за оптимизиране на процеса на управление и 
изпълнение на оперативната програма (конкретно предложения за подобрения 
на цялостния работен процес и на процедурите, анализ на възможни бариери и 
ограничения за прилагане на процеса и др.); 

2. Предложения за подобрения на цялостния работен процес и на процедурите, 
анализ на възможни бариери и ограничения за прилагането на процеса, анализ 
на рисковете, анализ на евентуален ефект върху съществуващата организация, 
както и набор от ключови индикатори, измерващи изпълнението на процеса и 
процедурите и разработено предложение за стратегия и методика за 
приложение на препоръките в практиката; 

3. Детайлно описание на изпълнението на Дейност 3, резултатите от направеното 
тестване на документацията и разработената методика и насоки за практическо 
приложение и разработените предложения за оптимизиране на процеса по 
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Дейност 3; 

4. Описание на цялостната реализация на Дейност 4, резултатите от тестването на 
новият модел и предложенията за подобрение направени от него, придружен от 
методика за практическо приложение и предложение за вътрешни правила и 
процедури за неговото управление; 

5. Описание на реализацията на Дейност 5 и предложения модел, резултатите от 
направеното тестване и  разработена методика за въвеждане на предложените 
подобрения в практиката и оптимизиране на вътрешните правила и процедури, 
свързани с тяхното приложение; 

6. Описание на цялостното изпълнение на Дейност 6, окончателнен  набор от 
количествени и качествени ключови индикатори на ниво проект, резултатите от 
тестването на ключовите индикатори  система за измерване на отклонението 
„цел/резултат” и система за наблюдение на тяхното изпълнение и отчитане;  

7. Описание на цялостното изпълнение на Дейност 7, системата за управление на 
риска, придружено от методика за нейното внедряване в практиката и 
съответните вътрешни процедури и правила, свързани с нейното приложение;  

8. Описание на цялостното изпълнение на Дейност 8, придружено от 
разработеното 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 звената, включени в процеса на управление на ОПК.  

 

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. 

При разработване на концепцията за планиране и изпълнение на дейности 3, 4, 5, 
6 и 7 изпълнителят трябва да предвиди тестване на разработените предложения и 
обучение на служителите, пряко въвлечени в процеса на тяхното приложение. 

 

3.3. ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Периодът на изпълнение е не повече от 6 месеца от датата на подписване на договора.  

Всеки участник трябва да представи график за изпълнение на проекта, в който да 
отрази разпределението на времето за изпълнение на всяка дейност. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА  

4.1. ОТГОВОРЕН ОРГАН 

Общото управление на проекта ще се осъществява от Дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" – Управляващ орган на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  

 

4.2. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
ОТ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ИЛИ ДРУГИ ПАРТНЬОРИ 

Възложителят предоставя цялата необходима информация за осъществяване на 
дейностите по проекта. 

 

5. ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА  

В изпълнение на договора за обществената поръчка по настоящата процедура, 
Изпълнителят следва да изготви доклади, описани в т.5.1. „Видове доклади”.  
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5.1. ВИДОВЕ ДОКЛАДИ 

Описание на допълнителните изисквания към съдържанието на докладите за 
всяка една от дейностите е посочено при разписването на конкретната дейност. 

Необходимият минимум от документи, отчитащи изпълнението на конкретните дейности, 
предмет на настоящото задание са: 

• Встъпителен доклад – представя се в срок от две седмици след подписването на 
договора и включва детайлизирана концепция и методика за извършване на 
дейностите и подробен календарен план за работата и изпълнение на дейностите по 
проекта. Докладът подлежи на одобрение от УО. 

• Междинен технически доклад за напредъка – докладът следва да съдържа 
описание на извършените за периода дейности, постигнатите цели, 
идентифицираните проблеми и план за изпълнение на следващите дейности. 
Докладът се представя за одобрение в рамките на 10 (десет) работни дни след 
изтичане на третия месец на изпълнение на договора и подлежи на одобрение от УО. 

• Работен вариант на заключителен доклад – изпълнителят следва да представи 
на възложителя работен вариант на заключителния доклад преди окончателното му 
представяне с оглед обсъждане на направените констатации, заключения и изводи. 
Докладът се представя в срок от 10 (десет) работни дни преди изтичане на срока на 
изпълнение на договора и подлежи на одобрение от УО. 

• Заключителен доклад – представя се в рамките на 15 (петнадесет) работни дни 
след крайния срок на изпълнение на договора и включва подробно описание на 
изпълнените дейности и постигнатите резултати. Заключителният доклад подлежи на 
одобрение от УО и е основание за извършване на окончателно плащане по договора.  

 

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.  

 

5.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ  

Изискванията, на които трябва да отговарят изготвените от Изпълнителя доклади при 
изпълнение на договора за обществена поръчка,  са както следва:  

- Съответствие на нуждите: Докладите трябва адекватно да отразяват необходимата 
информация и да отговарят на техническото задание;  

- Съответствие на обхвата: Обосновката, заключенията и резултатите, трябва да бъдат 
правилно и задълбочено изследвани (в зависимост от обхвата на съответните 
дейности);  

- Логичен анализ: Представеният анализ трябва да бъде достатъчно обоснован, 
логически обезпечен и даващ недвусмислен и ясен отговор на поставените задачи за 
всяка една от конкретните дейности;  

- Надеждни резултати: Резултатите трябва да са логични и доказуеми от анализа на 
данните и да са интерпретирани с подходяща логика и хипотези;  

- Независими заключения: Заключенията трябва да са обосновани и безпристрастни; 

- Ясен доклад: Докладът трябва да предоставя лесно разбираема информация; 

- Приложимост на препоръките: Докладът трябва да предоставя препоръки, които да 
са приложими в процеса на вземане на решения, както и на съответните 
заинтересовани страни, и които препоръки са достатъчно подробно описани, за да 
стартира тяхното изпълнение.  

5.3. СТРУКТУРА НА ДОКЛАДИТЕ 

Всеки доклад трябва да съдържа описателна част за извършените дейности, направените 
изводи, констатации, препоръки, идентифицирани проблеми и предложения за 
оптимизиране/подобрение. Заключителният доклад трябва да бъде придружен от данъчна 
фактура – оригинал. Всички доклади се представят на български език в електронен и хартиен 
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формат.  

 

5.4. ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ  

Всички доклади се изготвят в тясно сътрудничество с възложителя и се одобряват от него. 
Докладите се внасят на следния адрес (в електронен формат и на хартия): 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,  

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”  

ул. „Славянска” № 8 

гр.София, п.к. 1052, Република България  

Одобряването на докладите се извършва от представител на Възложителя чрез изготвяне 
на приемо-предавателни протоколи, в срок до 10 работни дни след представянето им от страна 
на Изпълнителя.  

В случай, че Възложителят не се произнесе по приемане на доклада в посочения по- горе 
срок, същият уведомява Изпълнителя за крайния срок за приемане, като през това време не 
текът сроковете за неустойки.    

Възложителят може да върне за преработване представените доклади, в случай, че те не 
отговарят на изискванията и обхвата, определен в описанието на дейностите. В този случай 
Възложителят дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА  

Индикаторите, които ще се използват за мониторинг на изпълнението на конкретните 
дейности по договора на ниво организация на работата, включват: 

• Достигнатия етап в изпълнението на проекта в сравнение с работния план; 

• Представени изискуеми на всяка фаза от реализацията на проекта документи с 
необходимото качество; 

• Направените разходи спрямо предвидените в бюджета на проекта такива. 

 

Етапните и качествените индикатори включват като минимум следното: 

• Съответствие на предложената методика за провеждане на анализите и изпълнение 
на дейностите на целите и задачите на проекта и конкретните дейности; 

• Качество и ефективност на проведените анализи по отношение на постигане на 
определените цели; 

• Безпристрастност и задълбоченост на направените заключения, изводи и 
констатации; 

• Практическа приложимост на всяка от  направените препоръки; 

• Изчерпателност и задълбоченост на представените анализи; 

• Логична и ясна обосновка на анализа и направените предложения за оптимизиране 
на процеса на управление и изпълнение на ОПК; 

• Съобразеност на всяко едно от направените предложения за оптимизиране на 
процеса на управление и изпълнение на ОПК с нормативната и регулативна рамка, 
свързана с управление и изпълнение на оперативните програми, финансирани със 
средства от структурните фондове на ЕС, както на ниво ЕС, така и на национално и 
регионално ниво, отчитане на стратегически насоки, приоритети на политиките на ЕС 
в областите на интервенция на ОПК;  

Изпълнението на всяка една от дейностите, предмет на обществената поръчка 
трябва да отговаря на следните основни критерии: 

• Релевантност/адекватност на направените предложения за оптимизиране на процеса 
на управление и изпълнение на оперативната програма по отношение на 
спецификата на ОПК, средата, в която се изпълнява и особеностите на 
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заинтересованите страни включени в процеса; 

• Ефективност на направениете предложения по отношение, постигане както на целите 
на всяка една от описаните дейности, така и принос към постигане на общата цел на 
настоящият проект; 

• Ефикасност на направените предложения, от гледна точка на съотношението 
вложени средства/постигнати резултати; 

• Устойчивост – качеството на разработените предложения - позволява ли тяхното 
безпроблемно въвеждане в практиката и устойчиви ли са те в дългосрочен план; 

• Полза/добавена стойност за заинтересованите страни, включени в процеса на 
управление и изпълнение на ОПК; 

• Приложимост и функционалност на разработените предложения за оптимизиране; 

• Добре разработена методика за въвеждане на всяко едно от предложенията, по 
отношение на нейната яснота, разбираемост и лекота за използване; 

• Приложимост и функционалност на всяко предложение за промяна във вътрешните 
правила и процедури и съобразеност с нормативната база на национално и 
европейско ниво, касаеща усвояването на предоставената по линия на структурните 
фондове на ЕС подкрепа.  

 

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

Описаните дейности следва да бъдат изпълнени от основен екип, включващ 6 ключови 
експерти, който отговаря на посочените по-долу минимални изисквания. 

Изпълнителят следва да предложи квалифициран и добре структуриран основен екип от 
експерти, отговарящ на целите и задачите на техническата спецификация, и способен да 
извърши предвидените дейности с необходимото качество. При представяне на своята оферта 
всеки участник следва да представи основен екип, включващ шест ключови експертa, които 
отговарят на следните минимални изисквания: 

7.1. Ключов експерт 1 – Ръководител на проекта  

Ръководителят на проекта отговаря за организацията, контрола и цялостното управление 
на проекта като гарантира неговото своевременно и ефективно изпълнение в съответствие с 
Техническата спецификация и определения график.  

Квалификации, умения и опит:  

a) Квалификация и умения:  

a1) диплома за висше образование, степен магистър в една от следните области: 
право, публична администрация, икономика, управление на човешките ресурси, 
социални науки, или друга област, еквивалентна на изброените;  

a2) специализация или опит в управлението на проекти, финансиранисъс средства 
от ЕС и/или международни организации; 

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице е преминало 
специализация или има опит в тази сфера.  

a3) управление на мултидисциплинарни екипи от експерти.  

б) Професионален опит: 

б1) най-малко 10 години общ професионален опит, от които поне 5 години опит в 
осъществяване на проекти, свързани с предоставяне на консултации за 
публични институции и/или частния сектор, в области, сходни с предмета на 
настоящата поръчка, съгласно раздел IV, т. 2;  

б2) опит (реализирани  минимум 5 проекта, свързани с  прилагане на 
стратегическите насоки на общността в областта на политиката на сближаване);   

б3) познаване и прилагане на регламентите и нормативната база на европейско и 
национално ниво в областта на изпълнението и управлението на структурните 
фондове на ЕС; спецификата на българската икономика, състоянието на 
малките и средни предприятия и политиките на национално и регионално ниво 
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в областите на интервенция на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”. 

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице има 
описаният опит.  

 
 

7.2. Ключов експерт 2: Експерт „Анализи”  

Квалификации, умения и опит  

а) Квалификация и умения:  

a1) диплома за висше образование, степен магистър в една от следните области: 
право, публична администрация, социология, европейска интеграция, 
икономика, публичен мениджмънт, публични политики, социални науки, или 
друга област, еквивалентна на изброените;  

a2) специализация или опит в използване на съвременни методи за събиране, 
обработка и анализ на информация във връзка с провеждане на анализи 
относно изпълнението и управлението на оперативни/публични програми.  

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице е преминало 
специализация или има опит в описаната сфера.  

 

б) Професионален опит:   

б1) реализирани  минимум 5 проекта, свързани с извършване на консултации и 
анализи на механизмите за управление и изпълнение на оперативни програми, 
финансирани от ЕС, както и на сравнителни анализи на практики в областта на 
управлението на програми, финансирани със средства от ЕС и/или 
международни организации;  

б2) познаване и прилагане на нормативната база, стратегически и програмни 
документи в областта на усвояване на средствата от структурните фондове на 
ЕС на европейско, национално и регионално ниво;  

б3) познаване на спецификата на българската икономическа политика и 
приоритетите на секторните икономически политики, свързани с интервенциите 
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.  

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице има 
описаният опит.  

 

7.3. Ключов експерт 3: Експерт „Оценка и анализ на работните процеси” 

Квалификации, умения и опит:  

a) Квалификация и умения:  

a1) диплома за висше образование, степен магистър;  

а2) специализация в областта на правото, икономиката, публичната администрация, 
бизнес администрацията, управлението на човешките ресурси или друга 
еквивалентна област;  

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице е преминало 
специализация в описаната сфера.  

 

б) Професионален опит:  

б1) реализирани  минимум 5 проекта, свързани с консултиране на публичната 
администрация и/или на частния сектор, свързани с разработване на 
аналитични и стратегически документи, въз основа на анализи и подготовка на 
предложения за подобрения на работните процеси;  

б2) изготвяне на оценки и анализи на работните процеси, функционални анализи, 
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преглед на най-добри практики, разработване на стандарти за организация на 
административната дейност във връзка с управлението на проекти и програми;  

б3) познаване на спецификата на българската система за управление и изпълнение 
на програмите, финансирани от ЕС, познаване на нормативната и 
институционална рамка в тази област;  

б4) разработване на стандарти за организация на административната дейност, във 
връзка с управлението на програми и проекти, финансирани от ЕС и/или други 
международни програми. 

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице има опит в 
описаните сфери.  

 

7.4. Ключов експерт 4: Експерт „Информационни технологии” 

Квалификации, умения и опит:  

a) Квалификация и умения:  

a1) диплома за висше образование, степен магистър в областта на 
информационните технологии;  

б) Професионален опит: 

б1) реализирани минимум 5 проекта в областта на проектиране и реализация 
на проекти за изграждане на информационни системи за автоматизиране на 
работните процеси за клиенти от публичната администрация и/или частния 
сектор, включително за управление на програми, финансирани от ЕС и/или 
други международни програми; изготвяне на анализи на информационните и 
работните процеси в публичната администрация и/или частния сектор; 
изготвяне на подробни технически спецификации (задания) в съответствие с 
изискванията на ЗОП за доставка на хардуер, системен и базов софтуер и 
разработване на специализирани информационни системи; 

б2) опит в разработването на решения за:  

• Управление на документооборот;  

• Управление на процеси;  

• Защита на данни.  

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице има 
описаният опит.  

 

7.5. Ключов експерт 5: Експерт „Сътрудничество с банки и икономически 
оператори” 

Квалификации и умения и опит: 

a) Квалификация и умения:  

a1) диплома за висше образование, степен магистър;  

а2) специализация в областта на икономиката, правото, публичната администрация, 
бизнес администрацията, управлението на човешките ресурси или друга 
еквивалентна област;  

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице е преминало 
специализация.  

б) Професионален опит: 

б1) реализирани минимум 5 проекта по консултиране на банкови, финансови 
институции и организации от частния сектор  

б2) познаване на спецификата на българската банкова система; 

б3) познаване на европейската практика в областта на предоставянето на услуги на 
МСП във връзка с кандидатстването на предприятията за предоставяне на 
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средства, финансирани от програми на ЕС и/или други международни 
организации; 

б4) познаване на спецификата на българската система за управление и изпълнение 
на програмите, финансирани от ЕС, познаване на нормативната и 
институционална рамка в тази област. 

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице има 
описаният опит.  

 

7.6. Ключов експерт 6: Експерт „Документи за кандидатстване, включително 
оценка на проекти предложения, системи за мониторинг и контрол”  

Квалификации, умения и опит:  

a) Квалификация и умения:  

a1) диплома за висше образование, степен магистър;  

а2) специализация в областта на правото, икономиката, публичната администрация, 
бизнес администрацията, управлението на човешките ресурси или друга 
еквивалентна област;  

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице е преминало 
специализация.  

б) Професионален опит:  

б1) опит в управление и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и/или други 
международни организации; 

б2) реализирани  минимум 5 проекта, свързани с разработването на документи за 
кандидатстване, включително оценка на проектни предложения, финансирани 
от ЕС и/или консултиране/мониторинг или оценка на процеса по оценка на 
проектни предложения по международни програми/проекти; 

б3) познаване на спецификата на системите за оперативен мониторинг, контрол и 
верификация на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС; 

б4) познаване на спецификата (нормативна база и практика) и процедурите за 
оценка на проекти по програми, финансирани със средства от ЕС, както на 
европейско, така и на национално ниво. 

Трябва да бъде представен документ, доказващ, че предложеното лице има опит в 
описаните сфери.  

Участникът трябва да приложи подробни автобиографии по образец – 
Приложение В от настоящата документация на предложените ключови експерти, 
включени в основния екип, с приложени копия от документите, удостоверяващи 
образованието и професионалната квалификация, опита, референции и др.  

 

7.7. Неключови експерти  

Въз основа на Техническата спецификация 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, като посочи за 
всеки от тях в изпълнението на кои дейности ще вземе участие и каква ще бъде неговата роля.  

Участникът не представя автобиографии на допълнителния екип от неключови 
експерти. 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.  
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Бележка 
Държавни и други служители от публичната администрация, вкл. служители на 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ и на ИАНМСП няма 
да бъдат утвърдени за работа като експерти по договора.  
Всички експерти трябва да са независими и да не са засегнати от конфликти на 
интереси при изпълнението на възложените им задължения.  
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ІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания 
за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на 
офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от 
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, 
без да я променя. 

Оценката на офертите по настоящата процедура ще се извърши по критерия 
“Икономически най-изгодна оферта”. 

По смисъла на §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Икономически най-
изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително 
обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на 
обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически 
и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, 
оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и 
други. 

Критерият се прилага за оценка на офертите, които: 

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и 

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 
от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП и които отговарят на 
изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и 
квалификация. 

 

Показател 1: “Техническа оценка” (КТ) – с максимален брой точки – 60 и 
относителна тежест в комплексната оценка 1.  

Тр – е сбора от точки, получени в резултат на оценяването на адекватността на 
предложените от съответния участник параметри, съдържащи се в Техническата оферта за 
изпълнение на дейностите, описани в Техническата спецификация, с оглед постигането на 
очакваните резултати:  

№  Критерии за оценка по Показател 1 Оценка 

1 Обосновка Максимум 10 
точки 

 - степен на разбиране на предмета и целта на обществената поръчка 

 

0-5 точки 

 - степен на познаване на ключовите моменти, свързани с постигането на 
проектните цели и очакваните резултати 

 

0-5 точки 

2 Концепция за изпълнение на обществената поръчка Максимум 10 
точки 

 - степен на съответствие на предложеният цялостен подход за 
изпълнение на обществената поръчка с целите на проекта 

 

0-5 точки 

 - разбиране относно рисковете и предпоставките за постигане на целите 
на обществената поръчка с оглед постигане на определените цели 

0-5 точки 

3 Детайлно описание на методите и техниките за изпълнение 
на дейностите, определени в Техническата спецификация 

Максимум 20 точки 
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№  Критерии за оценка по Показател 1 Оценка 

 - предложени допълнителни дейности, които увеличават добавената 
стойност на проекта 

 

0-5 точки 

 - степен на съответствие на методите за изпълнение на дейностите по 
проекта спрямо предвидените  

0-5 точки 

 -техники за изпълнение на дейностите и адекватност спрямо 
предложените методи 

0-5 точки 

 -  съответствие на определените резултати спрямо техническата 
спецификация 

 

0-5 точки 

4 Организация на изпълнението Максимум 10 точки 

 - съответствие на планираната организация спрямо постигането на 
планираните резултати 

 

0-5 точки 

 - съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между 
експертите с определените методи за изпълнение на дейностите 

 

0-5 точки 

5 План за изпълнение на поръчката Максимум 10 точки 

 - реалистично определяне на продължителността на дейностите 0-5 точки 

 - балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение 
ефективното управление и изпълнение на проекта 

0-5 точки 

 ОБЩО:  Максимум 60  
точки 

 

За оценка по всеки критерий се използва 6 степенна скала от 0 до 5 точки, като всяка 
отделна оценка има следното значение: 

оценка 5 точки – за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния 
критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; 

оценка 4 точки – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния 
критерий, но съдържат незначителни непълноти; 

оценка 3 точки – за предложения, които в достатъчна степен отговарят на 
съответния критерий; 

оценка 2 точки – за предложения, които не отговарят в достатъчна степен на 
съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; 

оценка 1 точка – за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на 
съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; 

оценка 0 точки – за предложения, които изцяло не съответстват на съответния 
критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта. 

 

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията за провеждане 
на обществената поръчка и се отразява в таблицата – лист за оценка, като всеки член на 
комисията попълва отделен оценъчен лист. Общата оценка на комисията за всеки критерий се 
получава като сбора от индивидуалните оценки се раздели на броя на членовете на комисията.  
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Оферти, получили по-малко от средна оценка 3, по коя да е от отделните групи 
критерии , както и такива, получили обща средна оценка по Показател 1 “Техническа 
оценка” по-малка от 39 точки се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата 
като неотговарящи на изискванията на възложителя. 

Първия показател на участника се получават по следната формула:  

КТ = Тр х Q1, където 

Тр – бр. точки  

Q1 = 1 е относителната тежест на показателя.  

 

Показател 2: “Предлагана цена” (КЦ) – с максимален брой точки – 100 и 
относителна тежест в комплексната оценка 0,40.  

До оценка по този показател се допускат оферти, получили повече от 50% от максималния 
брой точки по отделните групи критерии на Показател 1 “Техническа оценка” и най-малко 65% 
от максималния брой точки по Показател 1.  

Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложена най-ниска цена. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 

Pn
PЦ min*100= , където: 

“100” – максималните точки по показателя;  

Pmin – е най-ниската предложена цена от участник;  

Pn – цената, предложена от конкретния участник,  

Точките по втория показател на участника се получават по следната формула:  

КЦ = Ц х Q2 , където:  

Q2 = 0,40 е относителната тежест на показателя.  

 

Комплексна оценка 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

КО = КТ + КЦ 
Максималният брой точки по двата показателя за оценка на офертите е 100 точки. 

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0.00) 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
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ІV. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

 

1. Условия за участие в процедурата 

По смисъла на §1, т.33 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) "Участник" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е 
представило оферта.  

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки 
участник, който отговаря на предварително обявените условия. 

Всеки от участниците в процедурата по провеждане на настоящата обществена поръчка 
може да се представлява от законния представител или от упълномощено/и с нотариално 
заверено пълномощно лице/а. 

• Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е 
налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП, а именно: 

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния 
кодекс;  

б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от 
Наказателния кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния 
кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния 
кодекс;  

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 

 

• Участник, за когото е налице някое от обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП се 
отстранява от участие в настоящата процедура, когато: 

1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда, или участникът е преустановил дейността си; 

2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, 
ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

 

• Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и 
ал.2, т.2 от ЗОП, се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от 
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Търговския закон;  

2. при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, 
ал.1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество – за властените лица по чл.235, ал.2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал. 4 от Търговския 
закон;  

6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват участника. 

 

• Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участници: 

1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано 
лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност 
в неговата организация; 

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

 

Съгласно §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се 
намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до 
четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както 
и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в 
икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност и обективност. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се прилагат и за 
подизпълнителите. 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, 
ал.1, 2 и 5 от ЗОП с декларации, като използва приложените към настоящата документация 
образци - Приложение № 2 – Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП; Приложение № 3 – Декларация 
по чл.47, ал.2 от ЗОП и Приложение № 4 – Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e 
налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.  

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-
дневен срок от настъпването им. 

С цел създаване на ефективен механизъм за предотвратяване на риск от настъпване на 
конфликт на интереси със Заповед № РД-16-1029/03.12.2009г. Министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма утвърждава 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. Тези правила са публикувани на интернет страницата на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 
(http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_134.html) и на Единния информационен портал за 
обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз в Република България (http://www.eufunds.bg/index.php?cat=22).  

• Съгласно изискванията на Вътрешните правила за предотвратяване на 
конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и 
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независимост при управление и изпълнение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013 (Вътрешните правила), не може да участва в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка: 

1. Участник в процедурата, който се представлява от лице, което през последната 
една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на 
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП 
„Конкурентоспособност”;  

2. Участник в процедурата има сключен трудов или друг договор за изпълнение на 
ръководни или контролни функции с лице, което през последната една година, считано от 
датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”;  

3. Дялове или акции от капитала на участника в процедура се притежават от лице, 
което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е 
било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното 
звено на ОП „Конкурентоспособност”;  

4. Участник в процедурата е сключил договор за консултантски услуги с лице, 
което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е 
било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното 
звено на ОП „Конкурентоспособност”.  

 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
Вътрешните 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 с декларация, 
като използва приложения към настоящата документация образец - Приложение № 4.1. 

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 икиномика” 2007 - 2013 през последните 3 
години. Това ограничение се отнася и за дъщерни и други, свързани по смисъла на 
Търговския закон организации. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата 
на посочените обстоятелства с декларация, като използва приложения към настоящата 
документация образец - Приложение № 4.2. 

Никой участник не може да прехвърля правата и задълженията си по тази обществена 
поръчка на трети лица. 

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на 
обединението като самостоятелно юридическо лице. 

 

2. Изисквания, на които трябва да отговарят участниците 

В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните изисквания: 

А) Изисквания за икономическо и финансово състояние на участника: 

1. Общият оборот на участника, респективно на обединението (всички лица, 
включени в обединението, взети заедно, а не всеки поотделно) за  последните три финансови 
години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) трябва да бъде не по-малко от 6 500 000 лв. (шест милиона и 
петстотин хиляди лева) или тяхната равностойност във валута. За изпълнението на това 
изискване участниците следва да представят копия от счетоводния баланс и отчетите за 
приходите и разходите за последните три финансови години (2007г., 2008 г. и 2009 г.). 

2. 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 дейности/договори, трябва да бъде не по-малко от 3 500 000 лв. (три 
милиона и петстотин хиляди лева) или тяхната равностойност във валута. За изпълнението на 
това изискване участниците следва да представят подписана от участника справка за оборота, 
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реализиран в резултат от изпълнението на дейности/ договори, сходни с обекта на поръчката.  

 

За сходни с обекта на поръчката дейности се приемат: извършване на анализ и 
оценка на програми, финансирани със средства от ЕС и/или международни 
организации, стратегическа оценка на процеси и организации от публичния и/или 
частния сектор, дизайн на работни процеси и процедури, свързани с оценка на 
проектни предложения, разработване на механизми за наблюдение и контрол при 
управление на финансови ресурси, проектиране, изграждане и поддръжка на 
управленски информационни системи, включително такива за управление на 
документи за организации от публичния и/или частния сектор. 

 

Б) Изисквания за технически възможности и квалификация на участника:   

1. Наличие на опит в консултирането в публичния и/или  частния сектор по сходни с 
обекта на поръчката дейности. 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 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. В 
случай, че референтен договор е изпълняван от консорциум или обединение, в което 
участникът е участвал, неговия дял трябва да бъде най-малко 500 000 лв. (петстотин хиляди 
лв.) или тяхната равностойност във валута; 

2. Участникът да има въведена система за управление на качеството съгласно 
серията стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, или да 
спазва еквивалетни мерки за осигуряване на качество. В случай, че участникът е обединение, 
всеки от участващите в обединението лица трябва да отговаря на изискването. 

 Изпълнението на това изискване се удостоверява с представяне на заверено от 
участника копие на съответня сертификат/документ. 

               3. Изискванията към екипа за изпълнението на поръчката са посочени в т.7. 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ” от настоящата документация. 

Участникът 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, необходими за изпълнение на договора 
(например чрез представяне на договор с тези лица, че ще предоставят безусловно и в 
съответните срокове ресурсите си на участника или др. документи). Тези условия се прилагат и 
когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. 

 

3. Указание за подготовка и подаване на оферти 

В посочения от възложителя срок участникът следва да представи оферта, изготвена по 
образците от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 7 – Образец на техническа оферта и Приложение № 8 – Образец на ценова 
оферта.  

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. 

Към офертата трябва да бъдат приложени всички изискуеми от възложителя документи, 
като за тези от тях, за които възложителят е посочил образци към документацията, участниците 
трябва да използват съответните образци при подготовката на документите. Образците от 
документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 
Образците на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение (Приложение № 
9 и Приложение № 11) са примерни образци. В случай, че участникът представи банкова 
гаранция за участие, а избраният за изпълнител представи банкова гаранция за изпълнение, то 
тази гаранция трябва да отговаря на всички условия, посочени в примерния образец  за 
съответния вид гаранция.  

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си. Промяната, допълнението или оттеглянето 
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трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, 
посочени в т.5 “Начин на представяне на офертата” от настоящите указания, като пликът 
трябва да съдържа един от следните текстове, в зависимост от хипотезата: “Промяна на оферта 
вх.№ ...... за участие в открита 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””, “Допълнение на оферта 
вх.№ ...... за участие в открита 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”” или “Оттегляне на оферта 
вх.№ ...... за участие в открита 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””. Промяната, допълнението 
или оттеглянето се подават на адреса, посочен в т.6 “Адрес, на който трябва да бъдат подадени 
офертите” от настоящите указания. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 
участие в процедурата. 

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят, допълват 
или оттеглят офертите си. 

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. 

Не се допуска представяне на варианти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, 
не може да представя самостоятелна оферта. 

Разходите, направени от участника за подготвяне и подаване на офертата са за негова 
сметка и не се възстановяват от възложителя, независимо от начина на провеждане или изхода 
на процедурата. 

Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.  

Когато последният ден от един срок, на който трябва да се извърши конкретно действие, 
съвпада с официален български празник или почивен ден, трябва да се счита, че срокът изтича 
в края на първия следващ работен ден.  

 

4. Съдържание на офертата 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

А) Техническа оферта – трябва да бъде изготвена съобразно образеца – Приложение 
№ 7 при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията 
за изпълнение на поръчката. 

В техническата оферта участникът трябва да посочи: 

- срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-малък от 120 календарни 
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя като 
несъответстваща на изискванията. 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. Възложителят е определил срока на валидност на 
офертите в календарни дни. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на 
офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка; 

- дали участникът ще ползва или няма да ползва подизпълнители; 

- срок за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по-дълъг от максимално 
определения от възложителя срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на 
договора за възлагане на обществената поръчка.  

- пълно описание на предложението на участника за изпълнението на всичките 
дейности в съответствие с Техническата спецификация, включена към настоящата 
документация (предлаганите услуги трябва да съответстват на всички спецификации, 
характеристики и изисквания), а именно: 
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1. Обосновка: 

 коментари по Техническата спецификация, разбиране на предмета и целта на 
обществената поръчка; 

 мнение по ключовите моменти, свързани с постигането на проектните цели и 
очакваните резултати; 

 рискове и предпоставки за изпълнението на обществената поръчка и постигане на 
определените цели. 

 

2. Концепция за изпълнение на обществената поръчка: 

 описание на предложения цялостен подход за изпълнение на обществената поръчка; 

 адресиране на рисковете и предпоставките за постигане на целите на обществената 
поръчка. 

3. Детайлно описание на методите и техниките за изпълнение на дейностите, 
определени в Техническата спецификация: 

 подробно описание на методите и техниките за изпълнение на дейностите, определени в 
Техническата спецификация, както и други дейности, които участникът счита за 
необходими за постигане целите на проекта, вкл.: 

- подробно описание на методиката, концепцията и дизайна на двата анализа (Дейности 1 
и 2) и обосновка на начина, по който той отговаря на специфичните цели, очаквани 
резултати и обхват; 

- описание на подобрението в процеса на разработване на Насоките за кандидатстване и 
пакета с документи за кандидатстване; 

- подробно описание на избраните модели за оптимизиране на процеса на оценка на 
проектни предложения и техните предимства спрямо описаните характеристики на 
процедурата/системата; 

- концепция за идентифициране на ключовите индикатори, измерващи отклонението 
„цел/резултат” на финансираните проекти, избраните критерии за подбор и анализ на 
тяхната приложимост; 

- концепция за идентифициране на рискове и за разработка на система за управление на 
риска на ОПК; 

- концепция за информационна система съобразено спецификата на работните процеси, 
управлението и изпълнението на ОПК. 

 

Задължително трябва да бъдат обхванати всички дейности съгласно 
Техническата спецификация – участник, който не е включил всички дейности, 
подлежи на отстраняване. 

 описание на резултатите от изпълнението на всяка от дейностите. 

4. Организация на изпълнението: 

 описание на организацията и ресурсите, които участникът възнамерява да използва при 
изпълнението на обществената поръчка;  

 разпределение на задачите и отговорностите между предложения екип – основен и 
допълнителен; 

 в случай, че участникът е обединение, да приложи описание на ресурсите, които всеки 
от членовете на обединението поотделно възнамерява да вложи, както и 
разпределението на задачите и отговорностите между членовете на обединението; 

 описание на помощни средства/съдействие/поддръжка, които участникът ще очаква да 
получи от страна на възложителя при изпълнението на обществената поръчка. 

5. Детайлен план за изпълнение на поръчката: 

 Линеен график за изпълнението на дейностите, определящ тяхната продължителност и 
разпределение във времето на изпълнение на поръчката. 
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Като неразделна част от техническата оферта участникът трябва да представи: 

- придружителните документи, посочени в т.Б; 

- ценовата оферта, посочена в т.В. 

 

Техническата оферта и ценовата оферта трябва да бъдат подписани от лицето/лицата, 
което/които представляват участника (законен представител) и да бъдат подпечатани с печата 
на участника. Ако техническата и/или ценовата оферта са подписани от друго лице/лица, то 
към офертата трябва да се приложи и изрично пълномощно (в оригинал) за делегиране на 
правомощия, съдържащо всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 
изрично изявление, че упълномощеното лице/а има право да подпише техническата и/или 
ценовата оферта и да представлява участника в процедурата. Пълномощното трябва да е 
издадено от лицето/лицата, което/които представляват участника съгласно удостоверението за 
актуално състояние и да бъде с нотариална заверка на подписа. 

Когато представляващите участника са повече от едно лице и в учредителния 
договор е отбелязано, че те представляват дружеството „и по отделно”, е допустимо 
офертата да бъде подписана от единия от представляващите участника.  

Техническата оферта и всички приложения към нея трябва да бъдат представени с 
номерирани страници.  

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. 

В техническата оферта участникът не трябва да посочва цени. 

 

Б) Придружителни документи 

Към техническата оферта следва да се приложат следните придружителни документи: 

1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или 
копие (копие, заверено от кандидата) от документа за регистрация, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец. Документът за регистрация не се изисква, ако 
участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за 
търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи Декларация за 
извършена регистрация по ЗТР (по образец – Приложение № 6); копие ( копие, заверено от 
участника) от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 

2. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал. Подробно указание за 
гаранцията е дадено в т.7 „Гаранция за участие” от настоящите указания; 

3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, 
посочени от възложителя в обявлението и в документацията за обществена поръчка. Участникът 
следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на 
нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следната 
информация: 

- Общият оборот на участника, респективно на обединението (всички лица, 
включени в обединението, взети заедно, а не всеки поотделно) за последните три финансови 
години трябва да бъде не по-малко от 6 500 000 лв. (шест милиона и петстотин хиляди лева) 
или тяхната равностойност във валута. За изпълнението на това изискване участниците следва 
да представят копия от счетоводния баланс и отчетите за приходите и разходите за последните 
три финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.); 

- Подписана от участника справка за специализирания оборот, реализиран в 
резултат от изпълнението на дейности/ договори, сходни с обекта на поръчката, като оборота 
на участника, респективно на обединението (всички лица, включени в обединението, взети 
заедно, а не всеки поотделно), за последните три финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.), 
реализиран в резултат от изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности/договори, 
трябва да бъде не по-малко от 3 500 000 лв. (три милиона и петстотин хиляди лева) или 
тяхната равностойност във валута;  

4. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника по чл.51, 
ал.1 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и в документацията за обществена 
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поръчка както следва:  

- 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 получателите, придружена с копия 
на съответните договори и препоръки за добро изпълнение;  

-  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. В случай, че участникът е   обединение, 
всеки от участващите в обединението лица трябва да притежава  съответния 
сертификат/документ. Изпълнението на това изискване се удостоверява с представяне на 
заверено от участника копие на съответния сертификат/документ; 

5. Списък на ключовите експерти, които ще участват в изпълнението на дейностите, 
придружен от приложени копия от документите, удостоверяващи тяхното образование, 
професионална квалификация, преминала специализация, опит, представяне на референции и 
др. Участникът трябва да посочи и дали ще използва и неключови експерти. Към списъка 
участникът трябва да приложи подробни автобиографии по образец – Приложение В от 
документацията на предложените ключови експерти, включени в основния екип за изпълнение 
на проекта;  

6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП 
(оригинали) – попълват се, подписват се (и се подпечатват за данните, касаещи дружеството) 
приложените към настоящата документация образци– Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, 
ал. 1 от ЗОП; Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и Приложение № 4 – 
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 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.   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; 

7. Декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на 
безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (Приложение № 4.1), попълва 
се, подписва се и се подпечатва от законния представител/представители на участника, като 
декларации попълват и подписват всички членове на управителните и контролни органи на 
участника по регистрация, в това число и 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. (оригинали); 

8. Декларация 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 – изготвена в съответствие с образеца (Приложение № 4.2), попълва се, 
подписва се и се подпечатва задължително от законния представител/представители на 
участника, като декларации попълват и подписват и 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 – 
(оригинали).     

9. Административни сведения – изготвени в съответствие с образеца (Приложение № 
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1), подписани и подпечатани от представляващия/представляващите  участника (оригинал); 

10. Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване на 
подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите, изготвена в съответствие с образеца 
(Приложение № 5), подписана и подпечатана от представляващия участника (оригинал); 

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, изготвена в съответствие с 
образеца (Приложение № 5.1), подписана и подпечатана от представляващия подизпълнителя 
(оригинал); 

12. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър, изготвена в 
съответствие с образеца (Приложение № 6), подписана и подпечатана от представляващия 
участника (оригинал); 

13. Удостоверение за актуално състояние на участника – (оригинал или нотариално 
заверено копие), издадено от компетентен орган, ако участниците са български юридически 
лица. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на 
представяне на офертата. Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран или 
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този 
случай е достатъчно да се попълни и приложи Декларация за извършена регистрация по ЗТР 
(по образец – Приложение № 6).За участниците – физически лица се изисква копие от 
документ за самоличност.  

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ (оригинал 
или нотариално заверено копие), издаден от съдебен или административен орган в държавата, 
в която са установени, като документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца 
преди датата на представяне на офертата или от него да е видно, че е валиден към 
момента на подаване на офертата;  

14. Документ за закупена документация за участие (копие); 

15. Попълнен, подписан и подпечатан проект на договор за възлагане на обществена 
поръчка (Приложение 10) в един екземпляр. Проектът следва да бъде попълнен изцяло без 
допълнения или изменения на клаузите и без попълнена цена; 

16. Нотариално заверено пълномощно на лицето/а подписало/и офертата, когато не е 
подписана от законния представител на участника (оригинал); 

17. Нотариално заверен договор за учредяване, с който се доказва създаването на 
обединение – този документ следва да се представи ако участника в процедурата е обединение, 
което не е юридическо лице; 

18. Документ, от който да е видно кой от участниците в обединението ще осъществява 
връзката с възложителя – този документ следва да се представи ако участника в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице; 

19. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника (оригинал).  

В списъка участникът следва да опише всички представени от участника документи 
(задължителни и други – по преценка на участника), включително документи относно лицата, 
представляващи участника и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът 
на документите следва да се постави в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в 
офертата, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка. 

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по т.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 от горепосочения списък се представят от 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

В този случай офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, 
участващи в обединението, които подписват и подпечатват офертата.  

 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1, 3, 
4, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от горепосочения списък се представят за всеки от тях. По 
отношение на изикваните от подизпълнителя документи по т.3 и т.4 трябва да се има предвид, 
че подизпълнителят   следва да отговаря на изискванията за икономическото и финансовото 
състояние и технически възможности и квалификация пропорционално на частта от поръчката, 
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която ще изпълнява.  

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1, 
представляващ документ за търговска регистрация, от горепосочения списък се 
представя в легализиран превод, а документите по т.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13 от 
горепосочения списък, които са на чужд език, се представят и в официален превод. 
Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

Под „легализиран превод” следва да се има предвид официален превод, който е 
заверен от дирекция „Консулски отношения”, МВнР съгласно т.11 от „Общите разяснения 
относно оформянето на документи от и за чужбина”. 

Представените документи следва да бъдат оригинали или нотариално заверени копия (за 
изрично посочените документи), а останалите, трябва да бъдат заверени (когато са копия) с 
гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и „свеж” печат. 

Ако в офертата са включени документи, референции или сертификати на чужд език, 
същите трябва да са придружени от официален превод на български език. Под „официален 
превод” се има предвид превод, извършен от заклет преводач върху специалната бланка на 
агенция за преводи и заверена от същата с подпис и печат. 

В) Ценова оферта 

 – посочва се предлаганата цена. За изготвяне на Ценовата оферта участниците трябва да 
използват Приложение № 8, към настоящата документация. 

Цените за всяка услуга и общите цени следва да бъдат предложени в лева без 
данък върху добавената стойност (ДДС) и с ДДС. При несъответствие на двете цени 
участникът ще бъде отстранен. 

При несъответствие между предложените за отделните дейности цени и обща 
сума, участникът ще бъде отстранен. 

Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
"Предлагана цена", поставен в плика с офертата. 

Участникът ще бъде единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски 
в изчисленията на предложените от него цени. 

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата 
документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в 
документацията, или представянето на оферта, която не отговаря на условията на възложителя, 
води до отстраняване на участника от участие в процедурата. 

По техническата оферта, ценовата оферта и по придружителните документи не се 
допускат никакви вписвания между редовете, изтривания, зачерквания и/или корекции. 

 

5. Начин на представяне на офертата 

Офертата следва да бъде представена на адреса и в срока, посочени в обявлението и в 
документацията за обществената поръчка. 

Офертата трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 
цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка.  

Пликът следва да съдържа два отделни, непрозрачни пликове, съответно с надпис 
„ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА” и “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” със следното съдържание: 

- Плик с надпис „ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА” съдържа техническата оферта, изготвена 
съобразно Приложение № 7 и всички изисквани придружителни документи; 

- Плик с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” съдържа ценовата оферта, изготвена съобразно 
Приложение № 8. 

 

Върху горния плик на офертата участникът посочва: 
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- наименование на участника; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 
участника;  

- текстът: “Оферта за участие в открита 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”.; 

- следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на 
комисията за оценяване и класиране”; 

- наименованието на възложителя – Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма; 

- адрес на възложителя – посочен в т.6 от настоящото указание.  

При приемане на офертата деловодителят е длъжен да положи подписа си и да отбележи 
върху плика поредния входящ номер, датата и часът на получаването и да запише посочените 
данни в регистър. На приносителя се издава входящ номер, представляващ документ по 
смисъла на чл.57, ал.3 от ЗОП. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо с обратна разписка разходите 
са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан 
и/или прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

Получените оферти се съхраняват в деловодството на МИЕТ до деня, определен за 
отваряне на офертите в Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата. 

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 
изисквания и условия, посочени в настоящата документация, при спазване на Закона 
за обществените поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на 
предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от 
страна на участника води до отстраняването му. 

 

6. Адрес, на който трябва да бъдат подадени офертите 

Офертите се подават в деловодството на Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма на служител от „Едно гише” (деловодител) на адрес: 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

ул. ”Славянска” № 8 

гр. София, п.к. 1052, Република България 

 

7. Гаранция за участие 

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка, като към офертата прилага документ за внесената гаранция за участие в оригинал. 

Гаранцията за участие е в размер на 22 000 лв. (двадесет и две хиляди лева). 

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка или клон 
на чуждестранна банка, която разполага с писмено разрешение от БНБ за извършване на 
банкова дейност на територията на Република България в полза на МИЕТ, в която изрично са 
посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП, със срок на валидност 
минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на 
офертите.  

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.  
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Когато участникът е избрал паричната сума като форма на гаранцията за участие, той 
внася същата по следната банкова сметка на МИЕТ: 

в БНБ ЦУ 

IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01 

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD 

В нареждането за плащане задължително се записава следния текст: „Парична гаранция 
за участие в обществена поръчка: „Оптимизиране на процеса на управление и 
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013”. 

Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие под формата на парична сума 
следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. 

Документът, удостоверяващ внесената гаранция за участие под формата на парична сума 
(платежното нареждане) следва да бъде на български език или в официален превод на 
български език. 

В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие в процедурата, същата 
трябва да бъде представена в оригинал и да отговаря на условията, посочени в примерния 
образец – Приложение № 9. 

Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в официален 
превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. 

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка: 

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на 
спора; 

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка. 

В случаите по т. 1 и 3 когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят 
има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване 
на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за 
обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 
всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване 
на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

Разходите по представяне на гаранцията, както и тези по евентуалното й усвояване са за 
сметка на участника.  

 

8. Краен срок за получаване на офертите 

Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-
късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, 
когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта. 
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9. Комуникация между възложителя и участниците 

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата 
процедура, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления по пощата чрез препоръчано 
писмо с обратна разписка, по факс или чрез куриерска служба. 

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват 
лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис.  

По време на процедурата за получено се счита това уведомление, което е достигнало до 
адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 
своевременно за това възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за 
получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на възложителя. 

Обменът и съхраняването на информацията в хода на процедурата се извършват по начин, 
който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите. 

 

10. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на ЗОП и 
условията на тръжната документация.  

След изтичане на срока за приемане на офертите възложителят назначава комисия за 
провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни 
членове. 

а. Отваряне и оценяване на офертите 

Възложителят ще отвори офертите в часа, датата и мястото, посочени в обявлението за 
възлагане на обществената поръчка. 

Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване, и проверява съответствието 
на офертите със списъка по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП. Тези действия на комисията са публични и 
на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел. 

Желаещият да присъства при отварянето на офертите, следва да заяви желанието си за 
това на тел. 02/ 940 73 71, най-късно до 17,00 часа на деня, предхождащ датата за отваряне на 
офертите. Всеки участник може да изпрати само един свой представител (законен или изрично 
упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при 
представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (оригинал). Присъстващите 
представители се подписват в списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към 
протокола на комисията. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени 
писмено за това от възложителя. 

Комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с предварително 
обявените от възложителя условия. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска 
разяснения относно представените сертификати и документи, както и да изисква писмено 
представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в 
офертата. Тези възможности не могат да се използват за попълване на офертите с 
документи, които са били изискани от възложителя, но не са представени от 
участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти. 

 

 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
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1. който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП;  

2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя; 

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 
ЗОП.  

5. който, при оценката на техническата му оферта е получил  по-малко от средна оценка 
3, по коя да е от отделните групи критерии, както и ако е получил обща средна оценка по 
Показател 1 “Техническа оценка” по-малка от 39 точки;  

6. при несъответствие между предложената цена без ДДС и тази, предложена с ДДС;  

7.  при несъответствие между предложените за отделните дейности цени и обща сума. 

 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря. 

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е 
извършила оценяване по всички други показатели.  

Възложителят ще уведоми писмено участниците за датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 
Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите 
от оценяването на офертите по другите показатели. 

Ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната 
цена на останалите оферти за обществената поръчка, комисията трябва да изиска от него 
подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията определя разумен срок за 
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след 
получаване на искането за това. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия Икономически най-изгодна оферта. 

Възложителят не дължи каквато и да е компенсация на участниците, чиито оферти не са 
приети, нито в случаите, при които взима решение за прекратяване на процедурата. 

 

б. Класиране на участниците 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. 
Той може да не бъде приключен в деня на започването му. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията 
е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага 
мотивите си. 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация. 

Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя. 
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в. Завършване на процедурата 

Настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка може да завърши със: 

1. сключване на договор с определения изпълнител, или 

2. решение за прекратяването й. 

 

г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител.  

В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и 
оферти и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.  

При писмено искане от участник, възложителят, в тридневен срок от получаването да му 
осигурява достъп до протокола. Може да се откаже достъп до информация, съдържаща се в 
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 
ограничава или нарушава конкуренцията. 

При писмено искане от участник, възложителят му предоставя копие от протокола в 
тридневен срок от получаване на искането и при условията на чл.73, ал. 4 от ЗОП. 

 

11. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта за участие или няма допуснат нито един участник; 

2. всички оферти за участие не отговарят на предварително обявените условия от 
възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 
договор за обществена поръчка. 

 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта или заявление за участие; 

2. има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително 
обявените условия от възложителя. 

 

В тридневен срок от решението си за прекратяване на процедурата възложителят ще 
уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.  

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на някое от 
основанията по чл.39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на 
участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в 
процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване. 
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12. Договор за обществена поръчка  

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител. 

В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и 
оферти и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.  

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител в едномесечен срок след изтичането на 
срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е 
подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка 

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят може 
да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи 
договор с него. 

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено 
искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в едномесечен срок от 
влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна 
мярка. 

Договорът за обществена поръчка се сключва за срок, определен в офертата на участника. 

Плащането на сумата по договора се извършва по банков път по сметка на 
Изпълнителя, както следва: 
 

1) авансовото плащане в размер до 40% от сумата по договора (в зависимост от 
конкретната стойност на поискания аванс, съгласно офертата на определения за 
изпълнител участник), в срок от 45 работни дни от влизането в сила на договора, при 
представяне на искане за плащане, банкова гаранция за размера на авансовата сума и 
фактура.  
 
2) окончателното плащане се извършва в срок от 20 работни дни след представяне в 
отдел „Финансов” на МИЕТ на следните документи: подписан двустранен приемо-
предавателен протокол, с който заключителния доклад е одобрен от Управляващия орган 
и данъчна фактура – оригинал. 
 

  Приемането на съответния етап от изпълнението и подписването на двустранните 
протоколи от страна на Възложителя, се извършва от определен/и със заповед на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма служител/и на МИЕТ. 

 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП. 

В случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или 
юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът, е длъжен 
да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от 
ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в 
съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички 
случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава 
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато 
клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 
представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, 
нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 
установен. 
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Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която 
участникът е установен" е: 

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на 
международното частно право;  

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на 
Кодекса на международното частно право;  

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са 
регистрирани или учредени. 

 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, 
който при подписване на договора: 

1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;  

2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.2 от Вътрешните 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 (Вътрешните правила) не се възлага договор за 
обществена поръчка, финансирана със средства от ОП „Конкурентоспособност”, в случаите, в 
които:  

1. Участникът в процедурата се представлява от лице по чл.3, ал.1, т.1 от Вътрешните 
правила, което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от 
участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия 
орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”.  

2. Участникът в процедурата има сключен трудов или друг договор за изпълнение на 
ръководни или контролни функции с лице по чл.3, ал.1, т.1 от Вътрешните правила, което през 
последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било 
назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено 
на ОП „Конкурентоспособност”.  

3. Дялове или акции от капитала на участника в процедура се притежават от лице по 
чл.3, ал.1, т.1 от Вътрешните правила, което през последната една година, считано от датата на 
подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”.  

4. Участникът в процедурата е сключил договор за консултантски услуги с лице по чл.3, 
ал.1, т.1 от Вътрешните правила, което през последната една година, считано от датата на 
подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”.  

Лице по чл.3, ал.1, т.1 от Вътрешните правила е лице на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”. 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 
единствено: 

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, 
или 

2. при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя, или 

3. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за 
обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на 
изпълнение е над 12 месеца. 

Изменението на цената на основание чл.43, ал.2, т.3 от ЗОП е допустимо до размера на 
реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на 
държавно регулираната цена. 

Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените 
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вреди от сключването на договора. 

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от Вътрешните 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 (Вътрешните правила)  сключен договор за възлагане на 
обществена поръчка, финансиран със средства от ОП „Конкурентоспособност” се прекратява 
едностранно от страна на Възложителя, в случаите, в които:  

1. Изпълнителят, сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 
контролни функции с лице, което през последната една година, считано от датата на 
подписване на договора от Изпълнителя, е било назначено на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”.  

2. Дялове или акции от капитала на Изпълнителя са придобити от лице, което през 
последната една година, считано от датата на придобиването, е било назначено на трудово или 
служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП 
„Конкурентоспособност”.  

3. Изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, което през последната 
една година, считано от датата на подписване на договора, е било назначено на трудово или 
служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП 
„Конкурентоспособност”.  

 

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 
прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския 
закон и на Закона за задълженията и договорите.  

Към настоящата документация е приложен проект на договор, като участниците следва да 
подпишат и подпечатат един екземпляр на договора, без попълнена цена.  

Клаузите на договора представляват неотменими условия по настоящата документация. 

 

13. Гаранция за изпълнение  

Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение при 
подписването на договора. 

Размерът на гаранцията за изпълнение е 5% от стойността на договора, 
определена съгласно ценовата оферта на определения за Изпълнител участник, която 
трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на 
обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в 
оригинал, издадена от българска банка или клон на чуждестранна банка, която разполага с 
писмено разрешение от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на Република 
България в полза на Възложителя, валидна един месец след края на срока на договора. 
Гаранцията трябва да е с възможност за усвояване изцяло или на части в зависимост от 
претендираното обезщетение и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши 
безусловно плащане по първо писмено искане на Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма, в случай, че изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора в 
установения за това срок. 

 

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато участникът, определен за изпълнител е представил парична гаранция за участие в 
процедурата и е избрал паричната сума като форма на гаранцията за изпълнение, тогава може 
паричната гаранция за участие в процедурата да се трансформира в гаранция за изпълнение на 
договора, като определеният за изпълнител представи преди подписването на договора 
платежно нареждане за внесена допълнителна сума в размер, равен на разликата между 
внесената гаранция за участие и определената гаранция за изпълнение.  
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Паричната гаранцията за изпълнение, се внася по следната сметка на МИЕТ: 

в БНБ ЦУ 

IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01 

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD 

 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записан следния текст: 
„Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет: 
„Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”. 

Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение под формата на парична 
сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. 

Документът, удостоверяващ внесената гаранция за изпълнение под формата на парична 
сума (платежното нареждане) следва да бъде на български език или в официален превод на 
български език. 

В случай, че участникът, определен за изпълнител представи банкова гаранция за 
изпълнение, същата трябва да бъде представена в оригинал и да отговаря на условията, 
посочени в  примерния образец – Приложение № 11. 

Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде на български език или в официален 
превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 
уредени в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото приключване, освен 
в случай че: Възложителят е усвоил същата преди приключването на договора по причина 
неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му по договора в 
установения за това срок. 

Разходите по представяне на гаранцията, както и тези по евентуалното й усвояване, са за 
сметка на участника, определен за изпълнител.  

Всички изисквания на тръжната документация са задължителни за участниците. 

За неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане 
и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България. 

 

Приложения: 
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Приложение № 1 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

За участник в открита 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” 

 

1. Наименование на участника: 

…………………………………………………………………………………….....................................…………………… 

2. Седалище и адрес на управление: 

……………………………………………...................................................…………………………………………… 
                                (пощенски код, град/село, област, община, квартал, бул./ул. No, бл., ет., ап.) 

ЕИК: ……………………….................................................................................................... 

телефон No: …………………….......................................................................................... 

факс No: ………………………………...................................................................................... 

e-mail: …………..…………….............................................................................................. 

Интернет адрес: …….................................................................................................. 

3. Лице за контакти: ……………..................................................................................... 

Длъжност: ............................................................................................................... 

телефон/факс: ………………........................................................................................... 

Лични данни – ЕГН ............................, л.к. N ...................................., издадена на 
........................................... от МВР - ...................................................................... 

4. Обслужваща банка: .......................................................................................... 

5. IBAN на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 
............................................................................................................................... 

6. Титуляр на сметката: ........................................................................................ 

 

 

 

Дата .....................  
(дд/мм/гггг) 

 

гр./с./ .....................    подпис и печат: ....................... 

 

 

 
 

Административните сведения се подписват   от представляващия/представляващите  участника 
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Приложение № 2 

 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
по 

чл. 47, ал.1 от Закона за обществените поръчки 
 
 
 

Долуподписаният/та ………………...........................................…………………………..….….............., 

ЕГН................................., лична карта №….........................………, издадена на ..................г., 
от …….....……………, в качеството ми на ..................................................................................... 

                                           (посочете длъжността)  

на................................................................................................................, регистриран по 
                          (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 

 

2. Представляваният от мен участник .......................................................................: 
                      (посочете фирмата на участника)  

- не е обявен в несъстоятелност; 

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 
процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове. 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

Дата: …………… г.     ДЕКЛАРАТОР:……................ 

 

 

 

Декларацията се подава задължително от  лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.  
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Приложение № 3 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по 
чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

 
 

Долуподписаният/та ………………...........................................…………………………..….….............., 

ЕГН................................, лична карта №…............................………, издадена на ..................г., 
от …….....…………..……, в качеството ми на ................................................................................ 

                                                        (посочете длъжността)  

на................................................................................................................, регистриран по 
                     (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Представляваният от мен участник ……………............................................................: 
       (посочете фирмата на участника) 

- не е в открито производство по несъстоятелност;  

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 
740 от Търговския закон;  

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 
подзаконови актове; 

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността 
си. 

2. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 
съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава. 

3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към 
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс1, които са 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване 
или отсрочване на задълженията2 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която 
участникът е установен. 

4. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс1, които са установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията   или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в съм установен 2. 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

Дата: …………… г.                                     ДЕКЛАРАТОР:…………………  

 

 

                                                      
1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 
настоящата декларация. 
2   Точка 4 се отнася за случаите,  когато участникът е физическо лице.  
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 Декларацията се подава задължително от  лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.  

Т.3 и Т.4 от настоящата декларация са алтернативни. 

В случай, че участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение(за юридическите 
лица и  едноличните търговци, включени в него), то т.4 не се отнася за него и тази точка следва да бъде 
махната от декларацията, която ще се подаде. 

В случай, че участникът е физическо лице или такова, участващо в обединение, то т.3 не се отнася 
за него, и тази точка следва да бъде махната от декларацията, която ще се подаде. 

 



 58

Приложение № 4 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/та ………………...........................……………………………………………..….….............., 

ЕГН................................., лична карта №……..…....................………, издадена на ..................г., 
от …….....………, в качеството ми на ......................................................................................... 

                                                        (посочете длъжността)  

на................................................................................................................, регистриран по 
                       (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 

2. Участникът, когото представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата: ................ ....... г. ДЕКЛАРАТОР: ...................... 

 

 

 

 

  

Обстоятелствата по т.1 от декларацията 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 т.2 от декларацията се декларират само от управляващия и представляващия 
участника. 
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Приложение № 4.1 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

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 
  

 

Долуподписаният/та ………………...........................................…………………………..….….............., 

ЕГН...................................., лична карта №…........................………, издадена на ..................г., 
от …….....…………………………, в качеството ми на ......................................................................... 

                                                          (посочете длъжността)  

на................................................................................................................, регистриран по 
                               (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Представляваният от мен участник в горепосочената процедура не се представлява 
от лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от 
участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия 
орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”; 

2. Представляваният от мен участник в горепосочената процедура не е сключвал трудов 
или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, което през 
последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било 
назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено 
на ОП „Конкурентоспособност”;  

3. Дялове или поименни акции от капитала на представляваният от мен участник в 
горепосочената процедура не се притежават от лице, което през последната една година, 
считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или 
служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП 
„Конкурентоспособност”;  

4. Представляваният от мен участник в горепосочената процедура не е сключил договор 
за консултантски услуги с лице, което през последната една година, считано от датата на 
подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”;  

5. Не съм лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или 
Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност”); 

6. Една година преди датата на подаване на офертата за участие в откритата процедура 
за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет не съм бил в трудово или 
служебно правоотношение с Управляващия орган или Междинното звено на ОП 
„Конкурентоспособност”. 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: ................. г.       ДЕКЛАРАТОР: ...................... 

Декларацията се подписва 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.  
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Приложение № 4.2 

 
 
 

Декларация 

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 

 

Долуподписаният/та ………………..........................……………………………….……………..….….............., 

ЕГН................................, лична карта №…............................………, издадена на ..................г., 
от …………………...………, в качеството ми на ................................................................................ 

                                                               (посочете длъжността)  

на................................................................................................................, регистриран по 
                            (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

     

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Аз лично през последните 3 години – 2007 г., 2008 г. и 2009 г. не съм извършвал 
предишни дейности, свързани с одит на системи за управление и контрол на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013;  

2. Представляваният от мен участник в горепосочената процедура през последните 3 
години – 2007 г., 2008 г. и 2009 г. не е извъшвал предишни дейности, свързани с одит на 
системи за управление и конторол на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013.  

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата: ................. г.       ДЕКЛАРАТОР: ...................... 

 

 

 

 

 

Декларацията се подписва 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.  
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Приложение № 5 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/та ………………...........................................…………………………..….….............., 

ЕГН...................................., лична карта №…........................………, издадена на ..................г., 
от ……...................………, в качеството ми на ........................................................................... 

                                                                        (посочете длъжността)  

на................................................................................................................, регистриран по 
                              (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Представляваният от мен участник……………………………………………..................................................:  
                                                                 (посочете фирмата на участника) 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва 
подизпълнители; 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат .........................................................................., които 
                   (изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители) 

са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата; 

3. Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... 
% от общата стойност на поръчката, в т.ч.: 

- участието на подизпълнител 1: ......................................................................... ще 
                               (изписва се името на първия подизпълнител) 

бъде ......... % от общата стойност на поръчката; 

- участието на подизпълнител 2: ......................................................................... ще 
                               (изписва се името на втория подизпълнител) 

бъде ......... % от общата стойност на поръчката; 

- участието на подизпълнител N ..: ...................................................................... ще 
                               (изписва се името на N-тия подизпълнител) 

бъде ......... % от общата стойност на поръчката; 

(посочват се всички подизпълнители) 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата: ................. г.      ДЕКЛАРАТОР: ...................... 
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Приложение № 5.1 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................, ЕГН 
........................, лична карта № .................................., издадена на ...........................г., от 
......................................, в качеството ми на ...................................................................  

                              (посочете длъжността) 

на ................................................................................................................................. във 
         (посочете фирмата, която представлявате) 

връзка с обявената от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма открита 
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” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………………………. 
..............................................................................., изразявам съгласието да участваме като 
          (посочете лицето, което представлявате) 

подизпълнител на .......................................................................................................... при 
                                           (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

изпълнение на горепосочената поръчка.  

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител) 

Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.4 от Закона за обществените поръчки, че 
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 
нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 
самостоятелна оферта.  

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи: 

1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, или копие от Удостоверение за регистрация № ...............от ..................г. 
(нотариално заверено копие), когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен 
търговец (документът за регистрация не се изисква, ако подизпълнителят е регистриран или 
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този 
случай е достатъчно да се попълни и приложи Декларация за извършена регистрация по ЗТР 
(по образец – Приложение № 6); копие ( копие, заверено от подизпълнителя) или документ за 
самоличност (нотариално заверено копие), когато подизпълнителят е физическо лице; 

2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……; 

3. Доказателства за техническите възможности и квалификация:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………….; 
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4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП 
(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към 
участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и 
за подизпълнителя) (оригинали); 

5. Декларация 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 (Декларацията следва бъде по образеца от документацията за 
участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и 
подпишат такава декларация важат и за подизпълнителя) (оригинали); 

6. Декларация 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 три години (Декларацията следва бъде по 
образеца от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, 
които следва да попълнят и подпишат такава декларация важат и за подизпълнителя) 
(оригинали); 

7. Декларация за извършена регистрация по Закона за Търговския регистър 
(оригинал);  

8. Удостоверение за актуално състояние (Този документ не се изисква, ако 
участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за 
търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи Декларация за 
извършена регистрация по ЗТР (по образец – Приложение № 6)  (оригинал или нотариално 
заверено копие). 

9. Други документи, по преценка: 

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Дата: ................. г.      ДЕКЛАРАТОР: ...................... 
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Приложение № 6 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................., 
ЕГН ................................, лична карта № .............................., издадена на …....................г., 
от ......................................, в качеството ми на ...................................................................   

                                                                                                      (посочете длъжността)  

на........................................................................................................................ – участник 
                                           (посочете фирмата, която представлявате) 

(подизпълнител) в 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” 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

 

Представляваният от мен участник (подизпълнител) е регистриран по Закона за 
Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 
............................................................... 

 

 

 

 

 

Дата ............................... г.     Декларатор: ..................... 
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Приложение № 7 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 
 

за участие в открита 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” 

 
 
 
ДО  
Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма 
 
ул.”Славянска” № 8 
гр.София, п.к.1052  
Република България 

 

От: .................................................................................................................. 
(наименование на участника) 

с адрес: гр. ......................................, бул./ул. ………………………………..........., № .........,  

представлявано от ..............................................................................................., 
(трите имена на лицето, което представлява участника) 

действащ в качеството си на ................................................................................., 
                                                        (длъжност) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита 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”. 

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие.  

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с всички 
указания и условия за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от 
Вас условия и ги приемаме без възражения.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за 
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и 
документацията, при следните параметри: 

 

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти в настоящата техническата 
оферта и ценовата оферта са валидни за срок от……………………….……………………………..…. календарни 

                               (не по-малък от посоченият в обявлението) 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, но не по-малък от 120 календарни дни, 
считано от крайния срок за подаване на оферти. 

2. Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ……………………………………………………………… 
                                                             (ще ползваме/няма да ползваме) 

подизпълнител/и, във връзка с което прилагаме и Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за 
обществените поръчки, изготвена по образеца от документацията (Приложение № 5). 
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3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …………………………………..…………… месеца,  
         (не по-дълъг от посоченият в обявлението) 

считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка, но не повече 
от посочения в обявлението от възложителя максимален срок от 6 (шест) месеца, считано от 
датата на сключване на договора.  

 

4. Офертата: 

 1. Обосновка: 

 коментари по Техническата спецификация, разбиране на предмета и целта на 
обществената поръчка; 

 мнение по ключовите моменти, свързани с постигането на проектните цели и 
очакваните резултати; 

 рискове и предпоставки за изпълнението на обществената поръчка и постигане на 
определените цели. 

 

2. Концепция за изпълнение на обществената поръчка: 

 описание на предложения цялостен подход за изпълнение на обществената поръчка; 

 адресиране на рисковете и предпоставките за постигане на целите на обществената 
поръчка. 

3. Детайлно описание на методите и техниките за изпълнение на дейностите, 
определени в Техническата спецификация: 

 подробно описание на методите и техниките за изпълнение на дейностите, определени в 
Техническата спецификация, както и други дейности, които участникът счита за 
необходими за постигане целите на проекта, вкл.: 

- подробно описание на методиката, концепцията и дизайна на двата анализа (Дейност 1 и 
2) и обосновка на начина, по който той отговаря на специфичните цели, очаквани 
резултати и обхват; 

- описание на подобрението в процеса на разработване на Насоките за кандидатстване и 
пакета с документи за кандидатстване; 

- подробно описание на избраните модели за оптимизиране на процеса на оценка на 
проектни предложения и техните предимства спрямо описаните характеристики на 
процедурата/системата; 

- концепция за идентифициране на ключовите индикатори, измерващи отклонението 
„цел/резултат” на финансираните проекти, избраните критерии за подбор и анализ на 
тяхната приложимост; 

- концепция за идентифициране на рискове и за разработка на система за управление на 
риска на ОПК; 

- концепция за информационна система съобразено спецификата на работните процеси, 
управлението и изпълнението на ОПК. 

 описание на резултаите от изпълнението на всяка от дейностите. 

4. Организация на изпълнението: 

 описание на организацията и ресурсите, които участникът възнамерява да използва при 
изпълнението на обществената поръчка;  

 разпределение на задачите и отговорностите между предложения екип – основен и 
допълнителен; 

 в случай, че участникът е обединение, да приложи описание на ресурсите, които всеки 
от членовете на обединението поотделно възнамерява да вложи, както и 
разпределението на задачите и отговорностите между членовете на обединението; 

 описание на помощни средства/съдействие/поддръжка, които участникът ще очаква да 
получи от страна на възложителя при изпълнението на обществената поръчка. 
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5. Детайлен план за изпълнение на поръчката: 

 Линеен график за изпълнението на дейностите, определящ тяхната продължителност и 
разпределение във времето на изпълнение на поръчката. 

 

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника (поставен е в началото на офертата); 

2. Придружителните документи, описани в списъка. Всеки лист, съдържащ се в 
офертата, е номериран и подреден съгласно списъка. 

3. Плик с надпис „Предлагана цена”. 

 

 

 

 

 

Дата: ..................... г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:  .................................................. 

                   .................................................. 
                 (име и фамилия) 

                            .................................................. 
            (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение № 8 

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 
за участие в открита 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”. 

 
 
ДО  
Министерство на икономиката,  
енергетиката и туризма 
 
ул.”Славянска” № 8 
гр.София, п.к.1052 
Република България  

От: …….................................................................................................................................. 
                             (наименование на участника) 

с адрес: гр. ......................................, бул./ул. ……………………………………….……..........., № ............,  

представлявано от ..............................................................................................................., 
                                      (трите имена на лицето, което представлява участника) 

действащ в качеството си на ................................................................................................. 
                                              (длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената открита 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”, Ви представяме 
нашата ценова оферта, както следва: 

Обща цена за изпълнение на всички дейности по процедурата е ……………………. лв. (словом 
…………………………………………лв.) без ДДС и ……………………. лв. (словом …………………………………………лв.) с 
начислен ДДС. 

Авансово плащане в размер на …………….% (словом……………………………………процента) от 
посочената по горе цена без ДДС или в парично изражение …………………лв. (словом…………….. 
лева) 

Цената за изпълнение на дейностите е формирана както следва:  

No Дейност   
Цена без ДДС 

(лв.)  

Цена с ДДС 

(лв.) 

1. Дейност 1:  

Извършване на анализ на изпълнението и управлението на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 г. 

  

2 Дейност 2:  

 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 

  

3. Дейност 3:  

Подобряване и оптимизиране на дизайн на Насоки за 
кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по  
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма 
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4. Дейност 4:   

  Разработване на дизайн на механизъм за оценка на проектните 
предложения и ускоряване на процеса на оценка на проектните 
предложения по оперативната програма 

  

 5. Дейност 5:  

 Изграждане на устойчива система за мониторинг, контрол и 
наблюдение на изпълняваните проекти (включително подобряване и 
оптимизиране на механизма и съдържанието на документацията за 
техническо и финансово  отчиане на напредъка по изпълнението на 
проектите) и процедури/механизъм за превенция на измами и лошо 
управление по операциите, финансирани по оперативната програма 

  

6. Дейност 6:  

 Определяне на ключови индикатори за наблюдение на 
финансираните по оперативната програма проекти, измерващи 
отклоненията ”резултат спрямо цел” 

  

7. Дейност 7:  

Разработване на система за управление на риска на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 

  

8. Дейност 8:  

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, 
звената включени в процеса на управление на ОПК 

  

 ОБЩО   

Предложената от нас обща цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на 
обекта на поръчката.  

Цената за всички дейности е предложена в лева без данък върху добавената стойност 
(ДДС) и с ДДС.  

За изготвяне на Ценовата оферта сме използвали образеца, приложен към документация 
за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет – Приложение № 8 

 При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, 
посочена с думи. 

Дата: ..................... г.  

 Подпис , печат................................................... 

                  ................................................... 
(име и фамилия) 

                  ................................................... 
             (длъжност на представляващия 

участника) 
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Приложение А 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по  

чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
 

Долуподписаният/та ………………..........................………………………….…………………..….….............., 

ЕГН...................................., лична карта №…........................………, издадена на ..................г., 
от …….....………, в качеството ми на ......................................................................................... 

                                                                               (посочете длъжността) 

на................................................................................................................, регистриран по 
                             (посочете фирмата на участника)  

фирмено дело №............ по описа за ............. г. на ...................... съд, със седалище и адрес 
на управление ............................................................................... - участник в 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” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

През последните три години представляваният от мен участник 
................................................................................................. е извършил следните услуги,  

                  (посочете наименованието на участника)  

свързани с изпълнението на същите/сходни с обекта на поръчката дейности: 

 

№ по 
ред 

Дата на сключване и срок на 
действие на договора 

Стойност на 
договора 

Контрагент 

(наименование, адрес и 
телефон) 

 

1.    

2.    

….    

 

 

 

Дата: ………… г.      Декларатор:………………………..  
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Приложение В 

 

Европейски формат на автобиография  

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 

Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   

Факс   

E-mail   

Националност   

Дата на раждане  [ден, месец, година] 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте 
заемали, като започнете с последната.] 

• Име и адрес на 
работодателя 

  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 
отговорности 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте 
завършили, като започнете с последния.] 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

  

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

  

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ или 
диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК   

ДРУГИ ЕЗИЦИ  [Език] 

• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други хора в 

интеркултурно обкръжение, в ситуации, в 
които комуникацията и екипната работа 
са от съществено значение (например в 

културата и спорта) и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация, управление и адмистрация 
на хора, проекти и бюджети в 
професионалната среда или на 

доброволни начала (например в областта 

на културата и спорта) у дома и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати по-
горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
  

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 [Тук включете всякаква допълнителна информация, която може 
да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.] 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [Опишете всички приложения.] 
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Приложение № 9  
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДО  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА  
ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, 
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ  
ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  
Адрес:  
ул. „Славянска” № 8 
гр. София, п.к.1052 
Република България 

Известени сме, че нашият Клиент,     [наименование и адрес на участника], 
наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение №   /
  г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] открита 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”. 

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в 
офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в 
размер на    (словом:     ) [посочва се цифром и словом стойността и 

валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата]. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], 
с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас 
банкова сметка, сумата от    (словом:        ) 
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след 
получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е 
извършил едно от следните действия: 

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

b) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на 
спора; 

c) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на 
решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или 
е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено 
до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, 
потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща 
и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от  часа на   г. [посочва се датата и часа на крайния 

срок за представяне на офертите]. 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час 
съобразени обявлението и документацията – минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
представяне на офертите], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. 
След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция 
ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима 
или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

Подпис и печат,  
(БАНКА)  
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Приложение № 10 

Д О Г О В О Р 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА” 2007-2013” 

 

 

Днес, ……………… 2010 г. (……………………………………………………………………. две хиляди и десета година) в 
гр. София се сключи настоящият договор между: 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София, 
1052, ул. ”Славянска” № 8, ЕИК: 130169256, идентификационен номер по ДДС: BG130169256, 
представлявано от Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Елена 
Карапаунова - началник на отдел „Финансов”, главен счетоводител, наричано по-долу 
“Възложител”, от една страна, 

и 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, със 
седалище и адрес на управление ……………………………….………………………………, търговска регистрация 
…………………………………………………………………………, регистрирано с решение на ………………………… съд, № 
…….… по ф. дело №……….……, парт. № ………….…… том ……..…, стр. ………… от ……….……… г., или ЕИК 
…………………………….……………., данъчна регистрация ………….…………………, дан. № ………………………………, 
идентификационен номер по ДДС …………………………..………………………., банкова сметка – IBAN 
………………………………………………………………, код - BIC ………………………………………………………, при банка 
…………………………………………………………………………………………………………………………………, представлявано от 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………, определен за 
изпълнител с Решение №……………………………………… /……………………………………… на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма, наричано по-долу “Изпълнител”, от друга страна, като 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да 
изготви за Възложителя проект за подобряване на цялостния процес на управление, 
изпълнение, контрол и наблюдение на Оперативна програма ”Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

Чл. 2. Изпълнителят извършва услугата в съответствие с клаузите на настоящия 
договор, условията на документацията за проведената процедура за възлагане на обществена 
поръчка и при условията на представената техническа оферта и предлагана цена, при участие в 
процедурата, представляващи неразделни части от този договор. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок 
……………………………….. месеца от тази дата.  

(2) В изпълнение на възложеното по поръчката Изпълнителят изготвя: 

1.  Извършване на анализ на изпълнението и управлението на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 от стартирането й, до момента 
на сключване на договор по настоящата поръчка;   

2. 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; 

3. Подобряване и оптимизиране на дизайн на Насоки за кандидатстване и пакет документи 
за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма;  

4. Разработване на дизайн на механизъм за оценка на проектните предложения и 
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ускоряване на процеса на оценка на проектните предложения по оперативната програма; 

5. Изграждане на устойчива система за мониторинг, контрол и набюдение на изпълняваните 
проекти (включително подобряване и оптимизиране на механизма и съдържаните на 
докумнатацията за техническото и финансово отчитане на напредъка по изпълнението на 
проектите) и процедури / механизъм за превенция на измами и лошо управление по операциите 
финасирани по оперативната програма; 

6. Определяне на ключови индикатори за наблюдение на финансираните по оперативнат 
програма проекти, измерващи отклоненията ”резултат спрямо цел”; 

7.     Разработване на система за управление на риска на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”; 

8. 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. 

 Като резултат от посочените по-горе дейности, Изпълнителят трябва да представи 
следните доклади: 

І. Встъпителен доклад 

ІІ. Междинен доклад, който съдържа: 

a. Описание на резултатите от направения анализ на изпълнението и 
управлението на оперативната програма, придружен с доказателствен материал 
на базата, на който са направени съответните констатации, заключения и 
изводи на този етап; 

b. Идентифицирани добри практики и модели за управление и изпълнение на 
оперативната програма с препоръки за тяхното приложение и използване; 

c. Разработеният нов набор от документи, включително Насоки за кандидатстване, 
Формуляр за кандидатстване, Договор за безвъзмездна помощ и Общи условия 
към договора, както и модел на документация за техническо и финансово 
отчитане на напредъка по изпълнението на проектите и  план за предвиденито 
тестване на разработените документи; 

d. Конкретен модел/и, водещ/и до оптимизиране на процеса на оценка на 
проектни предложения по оперативната програма спрямо по-горе описаните 
характеристики и план за тестване на модела; 

e. Модел/предложение за изграждане на устойчива система за осъществяване на 
мониторинг, контрол и отчитане на изпълняваните проекти по оперативната 
програма, вкл. механизми за превенция на измами и лошо управление по 
операции по оперативната програма, както и идентифицираните ключови 
индикатори за измерване на отклоненията очаквани резултати спрямо 
предварително дефинираните цели на ниво проект. Описание на оперативен 
план за тестване на модела; 

f. Ключови индикатори, измерващи отклонението „цел/резултат” на ниво проект, 
предложените система за измерване на отклоненията и система за мониторинг и 
отчитане на ключовите индикатори и план за тестване на ефективността на 
направените предложения; 

g. Система за управление на риска по ОПК и план за нейното тестване; 

h. Дизайн на предложената информационна система и описание на всички 
функционални предимства и улеснения, които тя предлага. 

ІІІ. Работен вариант на заключителен доклад – изпълнителят следва да 
представи на възложителя работен вариант на заключителния доклад преди окончателното му 
представяне с оглед обсъждане и коментиране на направените констатации, заключения и 
изводи. 

ІV. Заключителен доклад, който съдържа:  

1. Описание на крайните резултати, констатации и изводи от проведения анализ и 
изводите и препоръките за оптимизиране на процеса на управление и 
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изпълнение на оперативната програма (конкретно предложения за подобрения 
на цялостния работен процес и на процедурите, анализ на възможни бариери и 
ограничения за прилагане на процеса и др.); 

2. Предложения за подобрения на цялостния работен процес и на процедурите, 
анализ на възможни бариери и ограничения за прилагането на процеса, анализ 
на рисковете, анализ на евентуален ефект върху съществуващата организация, 
както и набор от ключови индикатори, измерващи изпълнението на процеса и 
процедурите и разработено предложение за стратегия и методика за 
приложение на препоръките в практиката; 

3. Детайлно описание на изпълнението на Дейност 3, резултатите от направеното 
тестване на документацията и разработената методика и насоки за практическо 
приложение и разработените предложения за оптимизиране на процеса по 
Дейност 3. 

4. Описание на цялостната реализация на Дейност 4, резултатите от тестването на 
новият модел и предложенията за подобрение направени от него, придружен от 
методика за практическо приложение и предложение за вътрешни правила и 
процедури за неговото управление. 

5. Описание на реализацията на Дейност 5 и предложения модел, резултатите от 
направеното тестване и  разработена методика за въвеждане на предложените 
подобрения в практиката и оптимизиране на вътрешните правила и процедури, 
свързани с тяхното приложение. 

6. Описание на цялостното изпълнение на Дейност 6, окончателен  набор от 
количествени и качествени ключови индикатори на ниво проект, резултатите от 
тестването на ключовите индикатори  система за измерване на отклонението 
„цел/резултат” и система за наблюдение на тяхното изпълнение и отчитане.  

7. Описание на цялостното изпълнение на Дейност 7, системата за управление на 
риска, придружено от методика за нейното внедряване в практиката и 
съответните вътрешни процедури и правила, свързани с нейното приложение.  

8. Описание на цялостното изпълнение на дейността, придружено от 
разработеното 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 звената, включени в процеса на управление на ОПК.  

 

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. 

При разработване на концепцията за планиране и изпълнение на дейности 3, 4, 5, 6 и 7 
Изпълнителят трябва да предвиди тестване на разработените предложения и обучение на 
служителите, пряко въвлечени в процеса на тяхното приложение. 

(3) Срокове за отчитане на извършената работа са както следва: 

 • Встъпителен доклад – представя се в срок от две седмици след подписването 
на договора и включва детайлизирана концепция и методика за извършване на дейностите и 
подробен календарен план за работата и изпълнение на дейностите по проекта. Докладът 
подлежи на одобрение от УО. 

• Междинен технически доклад за напредъка – докладът следва да съдържа 
описание на извършените за периода дейности, постигнатите цели, идентифицираните 
проблеми и план за изпълнение на следващите дейности. Докладът се представя за одобрение в 
рамките на 10 (десет) работни дни след изтичане на третия месец на изпълнение на договора и 
подлежи на одобрение от УО. 

• Работен вариант на заключителен доклад – Изпълнителят следва да 
представи на Възложителя работен вариант на заключителния доклад преди окончателното му 
представяне с оглед обсъждане на направените констатации, заключения и изводи. Докладът се 
представя в срок от 10 (десет) работни дни преди изтичане на срока на изпълнение на договора 
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и подлежи на одобрение от УО. 

• Заключителен доклад – представя се в рамките на 15 (петнадесет) работни 
дни след крайния срок на изпълнение на договора и включва подробно описание на 
изпълнените дейности и постигнатите резултати. Заключителният доклад подлежи на одобрение 
от УО и е основание за извършване на окончателно плащане по договора. 

(4) 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.  

(5) Одобряването на докладите 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.  

(6) Изискванията, на които трябва да отговарят изготвените от Изпълнителя 
доклади при изпълнение на договора за обществена поръчка  са както следва:  

- Съответствие на нуждите: Докладите трябва адекватно да отразяват необходимата 
информация и да отговарят на техническото задание;  

- Съответствие на обхвата: Обосновката, заключенията и резултатите, трябва да бъдат 
правилно и задълбочено изследвани (в зависимост от обхвата на съответните 
дейности);  

- Логичен анализ: Представеният анализ трябва да бъде достатъчно обоснован, 
логически обезпечен и даващ недвусмислен и ясен отговор на поставените задачи за 
всяка една от конкретните дейности;  

- Надеждни резултати: резултатите трябва да са логични и доказуеми от анализа на 
данните и да са интерпретирани с подходяща логика и хипотези;  

- Независими заключения: Заключенията трябва да са обосновани и безпристрастни; 

- Ясен доклад: Докладът трябва да предоставя лесно разбираема информация; 

- Приложимост на препоръките: Докладът трябва да предоставя препоръки, които да 
са приложими в процеса на вземане на решения, както и на съответните 
заинтересовани страни, и които препоръки са достатъчно подробно описани, за да 
стартира тяхното изпълнение.  

(7) Всеки доклад трябва да съдържа описателна част за извършените дейности, 
направените изводи, констатации, препоръки, идентифицирани проблеми и предложения за 
оптимизиране/подобрение. Заключителният доклад трябва да бъде придружен от данъчна 
фактура – оригинал. Всички доклади се представят на български език в електронен и хартиен 
формат.  

(8) Всички доклади се изготвят в тясно сътрудничество с Възложителя. 
Докладите се внасят чрез деловодството на Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма на следния адрес (в електронен формат и на хартия): 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

за Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”  

ул. „Славянска” № 8 

гр.София, п.к. 1052, Република България  

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Цената на поръчката, предмет на настоящия договор, съгласно 
предложението на Изпълнителя, неразделна част от договора, е в размер на ………………………….. 
(словом ……………………………………………………………………) лева без ДДС, …………………………………… (словом 
………………………………………………………) лева с ДДС. В цената са включени всички разходи на 
Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Договорената цена е окончателна и не подлежи 
на актуализация за срока на договора. 

(2) Плащането на сумата по предходната алинея се извършва по банков път по сметка 
на Изпълнителя – IBAN …………………………………………………, код - BIC ……………………………………, при 
банка …………………………………………………………………………………… клон ……………………………………, както 
следва: 
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а) авансовото плащане в размер на ……..% от сумата, посочена в чл. 4 (1) от настоящия 
договор, съобразно ценовата оферта, в срок от 45 работни дни от влизането в сила на договора, 
при представяне на искане за плащане, банкова гаранция за размера на авансовата сума и 
фактура.  
 б) Окончателното плащане се извършва в срок от 20 работни дни след представяне в отдел 
„Финансов” на МИЕТ на следните документи: подписан двустранен приемо-предавателен 
протокол, с който заключителния доклад е одобрен от Управляващия орган и данъчна фактура 
– оригинал. 

 
  (3) Приемането на съответния етап от изпълнението и подписването на двустранните 
протоколи от страна на Възложителя, се извършва от определен/и със заповед на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма служител/и на МИЕТ. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. (1) Възложителят лично или чрез служителя/ите по чл. 4, ал. 3 има право да 
осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на Изпълнителя 
(относно етапи на изпълнение, съдържание и др.) във всеки момент от изпълнението на 
договора. 

          (2) Индикаторите, които Възложителят ще използва за мониторинг на 
изпълнението на конкретните дейности по договора на ниво организация на работата, 
включват: 

• Достигнатия етап в изпълнението на проекта в сравнение с работния план; 

• Представени изискуеми на всяка фаза от реализацията на проекта документи с 
необходимото качество; 

• Направените разходи спрямо предвидените в бюджета на проекта такива. 

Етапните и качествените индикатори включват като минимум следното: 

• Съответствие на предложената методика за провеждане на анализите и изпълнение 
на дейностите на целите и задачите на проекта и конкретните дейности; 

• Качество и ефективност на проведените анализи по отношение на постигане на 
определените цели; 

• Безпристрастност и задълбоченост на направените заключения, изводи и 
констатации; 

• Практическа приложимост на всяка от направените препоръки; 

• Изчерпателност и задълбоченост на представените анализи; 

• Логична и ясна обосновка на анализа и направените предложения за оптимизиране 
на процеса на управление и изпълнение на ОПК; 

• Съобразеност на всяко едно от направените предложения за оптимизиране на 
процеса на управление и изпълнение на ОПК с нормативната и регулативна рамка, 
свързана с управление и изпълнение на оперативните програми, финансирани със 
средства от структурните фондове на ЕС, както на ниво ЕС, така и на национално и 
регионално ниво, отчитане на стратегически насоки, приоритети на политиките на ЕС 
в областите на интервенция на ОПК. 

Изпълнението на всяка една от дейностите, предмет на договора трябва да 
отговаря на следните основни критерии: 

• Релевантност/адекватност на направените предложения за оптимизиране на процеса 
на управление и изпълнение на оперативната програма по отношение на 
спецификата на ОПК, средата, в която се изпълнява и особеностите на 
заинтересованите страни, включени в процеса; 

• Ефективност на направените предложения по отношение постигане, както на целите 
на всяка една от описаните дейности, така и принос към постигане на общата цел на 
настоящият проект; 

• Ефикасност на направените предложения, от гледна точка на съотношението 
вложени средства/постигнати резултати; 

• Устойчивост – качеството на разработените предложения - позволява ли тяхното 
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безпроблемно въвеждане в практиката и устойчиви ли са те в дългосрочен план; 

• Полза/добавена стойност за заинтересованите страни, включени в процеса на 
управление и изпълнение на ОПК; 

• Приложимост и функционалност на разработените предложения за оптимизиране; 

• Добре разработена методика за въвеждане на всяко едно от предложенията, по 
отношение на нейната яснота, разбираемост и лекота за използване; 

• Приложимост и функционалност на всяко предложение за промяна във вътрешните 
правила и процедури и съобразеност с нормативната база на национално и 
европейско ниво, касаеща усвояването на предоставената по линия на структурните 
фондове на ЕС подкрепа.  

(3) Изпълнителят се задължава да не препятства осъществяването на контрола 
по алинея 1.  

Чл. 6. (1) При изпълнението на настоящия договор, Възложителят има право да дава 
писмени указания на Изпълнителя, необходими за качественото и точното изпълнение на 
поръчката. 

(2) Изпълнителят се задължава да спазва дадените от Възложителя писмени 
указания, да отстранява констатирани грешки или неточности, да извърши поискано 
преработване или допълване на разработките в 5 -дневен срок, считано от датата на тяхното 
получаване (в писмен вид, включително по факс), освен ако по реда на чл. 7, ал. 1 е определен 
друг срок. 

Чл. 7. (1) Резултатите от разработките, включително отделните етапи, се приемат от 
служителя/ите по чл. 4, ал. 3, които в 10-дневен срок от получаването им в писмен вид, 
включително по факс, могат да поискат преработване и допълване или отстраняване на 
констатирани грешки или неточности, като определят срок за това. Този срок не може да бъде 
по- дълъг от 10 дни. 

(2) Удостоверяването, че изпълнението е в съответствие с изискванията, се 
прави с двустранен протокол за предаване - приемане, който ведно с оригиналната фактура за 
съответната сума е основание за плащане, съгласно чл. 4 от този договор. Протоколът за 
предаване-приемане се подписва при липсата на бележки или след отстраняване на 
констатирани грешки или неточности или извършване на поискано преработване или 
допълване. 

(3) В случай, че Възложителят не се произнесе по приемане на доклада в 
посочения по- горе срок, същият уведомява Изпълнителя за крайния срок за приемане, като 
през това време не текът сроковете за неустойки. 

(4) В случай, че Изпълнителят не е отстранил констатираните грешки и/или 
неточности и/или не е извършил поискано преработване или допълване съобразно 
изискванията на Възложителя, договорът може да бъде прекратен без предизвестие. В този 
случай Възложителят дължи възнаграждение само за приетата баз забележки работа до 
момента, което не може да бъде по- голямо от авансово получената сума.  

Чл. 8. (1) Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя за 
качественото и точно изпълнение на договора, включително да му предоставя налична 
документация и информация, свързана с изпълнението на поръчката. 

(2) Изпълнителят има право да иска съдействие от Възложителя при 
изпълнението на поръчката, отнасящо се до подаване на информация за текущото състояние на 
работния процес и процедури и обсъждането на докладите на консултантите за анализа на 
съществуващия работен процес и процедури и системите за контрол и наблюдение на 
средствата по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, както и да 
се запознае с информационната инфраструктура на цялото министерство. 

Чл. 9. (1) Възложителят се задължава да заплати уговореното възнаграждение, 
съгласно сроковете и условията, предвидени в чл. 4 от настоящия договор. 

(2) Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение, съгласно 
сроковете и условията, предвидени в чл. 4 от настоящия договор при качествено и точно 
изпълнение на задълженията си по договора. 

Чл. 10. Изпълнителят се задължава да не предоставя на физически и юридически лица 
документи и информация, свързани с изпълнението на договора, без изричното писмено 



 80

съгласие на Възложителя. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 11. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 
договор свои задължения с гаранция в размер на 5 % от стойността на договора, съгласно 
ценовата му оферта. 

(2) Гаранцията е една от посочените по- долу: 

а) парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на 
подписване на настоящия договор по банкова сметка на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма в БНБ – ЦУ, IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC: BNBGBGSD.  

Изпълнителят може да трансформира гаранцията си за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка в гаранция за изпълнение на договора, като я допълни до 
изискуемия размер със сумата на разликата между внесената гаранция за участие и 
определената гаранция за изпълнение. Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно 
нареждане по сметка. 

б) безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на 
договора, издадена в полза на Възложителя от банка или клон на чуждестранна банка, които 
разполагат с писмено разрешение от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на 
Република България, със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора. 

Оригиналът на гаранцията трябва да е предоставен на Възложителя към момента на 
подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция съдържа 
задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 
бенефициента – Възложителя, деклариращо, че услугите - предмет на договора не са 
изпълнени, съгласно клаузите на този договор. Банковите разходи по откриването и 
обслужването на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя. 

(3) Възложителят има право да задържи гаранцията по ал. 1, когато 
Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора, изпълнението му не 
отговаря на изискванията на Възложителя, работата не е изпълнена в уговорените срокове, 
както и при прекратяване на договора по чл. 14, т. 4, 5 и 6.  

(4) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от Възложителя в срок до десет 
работни дни след окончателното приемане на изпълнението с протокол за предаване – 
приемане. В този случай, Възложителя освобождава гаранцията, без да начислява лихва 
върху нея. 

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 12. (1) При неизпълнение на някое от задълженията си по раздел ІV от договора, 
„Права и задължения на страните”, неизправната страна дължи неустойка в размер на 2 % (два 
процента) от договорения размер на стойността от поръчката, с изключение на случаите по чл. 
7 ал. 3 от договора. 

 (2) При забава до 15 дни след крайния срок за представяне на заключителен 
доклад, съобразно чл. 3 ал. 3, или при такава забава след изтичане на срока по чл.7, ал.1 от 
дадените указания за отстраняване на пропуски или грешки, Изпълнителят дължи неустойки в 
размер на 0,1% (нула цяло и един процент) на ден, но не повече от 5% (пет процента) от 
стойността на договора.  

(3) В случаите по чл. 14, т. 4, 5 и 6, Изпълнителят дължи неустойка в размер 
на 5 % (пет процента) от стойността на поръчката. 

Чл. 13. Изправната страна има право на обезщетение за претърпените вреди и пропуснати 
ползи. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 14. (1) Договорът се прекратява: 

1. с изпълнението на задълженията на страните по него; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно от Възложителя с 30-дневно писмено предизвестие, отправено 
до Изпълнителя; 

4. едностранно от Възложителя без предизвестие при неизпълнение от страна 
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на Изпълнителя на някое от задължението му по раздел ІV „Права и задължения на страните”; 

5. едностранно от Възложителя без предизвестие, когато възникне конфликт 
на интереси по реда на Вътрешните правила на МИЕТ за предотвратяване на конфликт на 
интереси и спазване на принципа на безпристрастност и независимост при управление и 
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”2007– 2013. 

6. едностранно от Възложителя без предизвестие, когато изпълнението на 
възложената поръчка или на съответния етап от нея, не отговаря на предмета на договора 
изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е необходимо (съдържа 
съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени или не са били поправени след 
дадени указания по реда на чл. 6, ал. 1). 

(2) В случаите по ал. 1, т. 4, 5 и 6 платеното до прекратяването на договора 
подлежи на възстановяване от Изпълнителя, независимо от прилагането на чл. 11, ал. 3 и чл. 
12. 

VIIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 15. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 
писмена форма, включително и по факс от представителите на страните. 

Чл. 16. (1) Адресите и факсовете на страните по договора са: 

- за Изпълнителя: ……………………………………………………………………; 

Факс:   ……………………………………………………………………. 

- за Възложителя: ул. „Славянска” № 8, гр. София, п.к.1052, Република 
България; 

Факс:  +359 2 9872190 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си/посочения факс, без да 
уведоми другата страна за новия си адрес/факс, съобщенията ще се считат за връчени и когато 
са изпратени на стария адрес/факс. 

Чл. 17. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в 
процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие с писмени споразумения, а при непостигане 
на съгласие – по съдебен ред. 

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл. 18. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Документацията за проведената процедура за възлагане на обществена 
поръчка; 

2. Техническа спецификация;  

3. Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 
страните. 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

..............................................   ………………………………………… 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ  

Министър на икономиката,    /…………………………………………………/ 
енергетиката и туризма  
 
.................................  
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА  
Началник на отдел „Финансов”,  
Главен счетоводител на МИЕТ 
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Приложение № 11  

 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 
 
 
 
 
ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА,  
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ  
ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  
 
Адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8  
 
 
 

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на кандидата], наричан за 
краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ /_______ г. [посочва се № и дата на 
Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата 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”, с 
което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.  

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на 
Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение 
открита във Ваша полза, за сумата в размер на ____ % [посочва се размера от Обявлението] от 
общата стойност на поръчката, а именно _________ (словом:___________ ) [посочва се цифром 
и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на 
задължения си, в съответствие с договорените условия.  

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето 
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но 
общия размер на които не надвишават _________ (словом: ___________ ) [посочва се цифром 
и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след 
получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.  

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено 
до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, 
потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и 
че подписите на същото, правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.  
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на 

валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок от най-малко десет дни 
след приключване изпълнението на договора], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва 
да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо 
дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.  

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.  

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.  
 
 
 
Подпис и печат,  

(БАНКА)  


