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Отговор на поставени въпроси по обявена документация за провеждана 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

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

 

 

Въпрос 64: 

„В изпълнение на договор с Министерство на финансите, свързано с лицето, 

задаващо въпроса по смисъла на Търговския закон дружество е извършило съвместен 

одит (IT одит) в Сертифициращия орган – дирекция „Национален фонд” в 

Министерство на финансите, Управляващите органи/Междинните звена/Регионалните 

структури по оперативните програми и дирекция „Управление на средствата от ЕС” в 

Министерство на финансите относно изграждането и функционирането на 

Информационната система за управление и наблюдение („ИСУН”) с цел оценка на 

съответствието на ИСУН с разпоредбите на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета и 

Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията и оценка на функционирането на системата. 

Одиторите от свързаното дружество са участвали в изготвянето на: одитен 

доклад за оценка на съответствието на ИСУН с разпоредбите на Регламент (ЕО) 

1083/2006 на Съвета и Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията и одитен доклад, 

включващ направените констатации, изводи и препоръки относно изграждането и 

функционирането на ИСУН. 

Нашето разбиране е, че извършените в рамките на този одит дейности, не 

поставят задаващия въпроса като участник в привилегировано спрямо другите 

участници положение и следователно не би следвало да се третират като дейности, 

свързани с одит на системи за управление и контрол на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, които дават 

конкурентно предимство. Във връзка с това смятаме, че изпълнението на дейността по 

горепосочения договор с Министерство на финансите от свързаното със задаващия 

въпроса дружество, не се намира в противоречие със специфичните изисквания, 

заложени в т.1, стр.37 от Указанията към участниците на документацията за участие в 

горепосочената обществена поръчка. 
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Моля да потвърдите дали това разбиране е правилно и от гледна точка на 

възложителя.” 

Отговор на въпрос 64: 

За да даде отговор на този въпрос на основание чл.29, ал.1, изречение второ от 

ЗОП, възложителят следва да разгледа естеството на направеното писмено искане за 

разяснение. Следва да се отбележи, че думата „разяснение” означава тълкуване, 

обяснение или изясняване на дадено нещо, без промяна на смисъла му, като в 

конкретния случай това е документацията по настоящата обществена поръчка. 

От подробно описаните факти в писмото се вижда, че в случая не се искат 

разяснения от възложителя по документацията, а се отправя питане относно 

допустимостта на определен участник в процедурата. 

Следва да се има предвид, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите е органът, който е компетентен да се произнесе дали даден участник 

отговаря на критериите за подбор, заложени в документацията. Предвид изложеното,   

произнасянето от страна на възложителя по този въпрос, би било нарушение на 

разпоредбата на чл.68, ал.6 от ЗОП, според която комисията проверява съответствието 

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

С оглед горното, възложителят счита, че питането няма качеството на искане за 

разяснения по документацията. 

Възложителят обръща внимание, че в документацията изрично е посочено, че 

изискването в настоящата процедура да не могат да участват организации, които са 

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

на конкурентоспособнастта на българската икономика” 2007 - 2013 през последните 3 

години се отнася и за дъщерни и други, свързани по смисъла на Търговския закон 

организации. В тази връзка при подаване на офертата участникът удостоверява 

липсата на посочените обстоятелства с декларация - Приложение № 4.2, съгласно 

която носи отговорност за декларирането на неверни данни. 

 

  

 

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

  

 

 

 


