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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 75: 

„В документацията за участие в откритата процедура са поставени изисквания 

към част от ключовите експерти, свързани с познаване на спецификата на българската 

икономика/българската икономическа политика/състоянието на малките и средни 

предприятия/политиките на национално и регионално ниво в областите на 

интервенция на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и 

други подобни. 

В какво трябва да се изразява това познаване, като имаме предвид, че 

принципите и областите на интервенция са принципно сходни за всички страни-

членки?” 

Отговор на въпрос 75:  

 По документацията под изискването към ключовете експерти, свързано с 

познаването на спецификата на българската икономика/българските икономически 

политики/състоянието на малките и средни предприятия и политиките на национално 

и регионално ниво се има в предвид конкретно познания в следните области:  

• Познаване както на основните тенденции в развитието на българската 

икономика като цяло, така и конкретно на отделните сектори и области, в които са 

насочени интервенциите по ОП „Конкурентоспособност” на регионално и национално 

ниво; 

• Познаване на отделните секторни икономически политики на национално, 

регионално и европейско ниво, както на ниво стратегически документи, така и на ниво 

мерки и инструменти за реализация и изпълнение; 

• Познаване развитието на българските малките и средни предприятия през 

последните години и перспективите за бъдещото им развитие.    
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Основната цел на политиката по сближаване на ЕС, в рамките, на която се 

реализира ОП „Конкурентоспособност”, е да се намали разликата между нивата на 

развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните. В 

този смисъл познанията за спецификата на ОП „Контурентоспособност” и средата, в 

която тя се реализира са от ключово значение. Тази специфика превръща сходните на 

европейско ниво области на интервенция в конкретни мерки на национално ниво, 

които, за да бъдат максимално ефективни се програмират и прилагат спрямо 

конкретното развитие на страната и нейните нужди в съответната сфера.  

 

Въпрос 76: 

„Ако лице е работило на постоянно трудово или служебно правоотношение (напр. 

в държавната администрация) през определен период от време, в област от вида на 

посочените в документацията за участие за различните експерти, как следва да бъдат 

изпълнени изискванията за наличие на минимум 5 проекта в съответната сфера, като 

имате предвид, че в тези случаи не се работи на проектен принцип, а се престира 

трудова сила? Може ли да се приравнят например 5 години стаж на 5 проекта?” 

Отговор на въпрос 76: 

В случай, че участник в настоящата процедура е предложил за ключов експерт 

лице, което има опит в няколко различни сфери, които са изискуеми, предвид 

документацията за различни ключови експерти, то под внимание следва да се вземе 

само придобития  от лицето опит, който се изисква за позицията на съответния ключов 

експерт, за която е предложено това лице. 

В случай, че лицето е натрупало опита в изискуемата за съответния експерт, за 

който е предложено сфера, работейки по трудово или служебно правоотношение, то 

следва да бъдат представени съответните за това документи, удостоверяващи 

наличието на такъв опит, като например трудов договор, заповед за назначаване от 

органа по назначение, длъжностна характеристика, заповеди за участие в работни 

групи/комисии, доклади за изпълнението на възложената дейност/и, референции, 

препоръки и др., които по преценка на участника доказват изискуемия от 

документацията опит от страна на предложения от него ключов експерт. 

На база представените в офертата документи, за доказване на натрупан опит, 

комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите е органът, компетентен да 

прецени дали и доколко през периода на съществуване на съответното 

правоотношение (трудово или служебно) предложеното за експерт лице е придобило 

опит, който да отговаря на изискванията на документацията. 

Възложителят обръща внимание, че ако предложеният за ключов експерт е лице, 

което в един минал период е било служител в българската публична  администрация,  

освен гореизложеното, участникът следва да се съобрази и със следните изисквания: 

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

експерт, лицето не е вече служител в  публичната администрация и 
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 2. не попада в хипотезите на чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси и тези, 

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

спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013. 

 

Въпрос 77: 

„Експерт, който е работил като държавен служител (в България или чужбина) и е 

участвал при реализирането/одита/оценката/анализа/консултирането на 5 или повече 

схеми/проекти по предприсъединителните инструменти или по Програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, счита ли се че е 

реализирал съответно 5 или повече проекта?” 

Отговор на въпрос 77: 

 Придобитият опит в областта на реализирането/оценката/анализа/ 

консултирането на проекти и програми по предприсъединителните инструменти или по 

Програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд е   

релевантен на предмета на настоящата обществена поръчка. 

В случай, че лицето е натрупало опита в изискуемата за съответния експерт, за 

който е предложено сфера, работейки по служебно правоотношение, то следва да 

бъдат представени съответните за това документи, удостоверяващи наличието на 

такъв опит, като например заповед за назначаване от органа по назначение, 

длъжностна характеристика, заповеди за участие в работни групи/комисии, доклади 

за изпълнението на възложената дейност/и, референции, препоръки и др., които по 

преценка на участника доказват изискуемия от документацията опит от страна на 

предложения от него ключов експерт. 

На база представените в офертата документи, за доказване на натрупан опит, 

комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите е органът, компетентен да 

прецени дали и доколко през периода на съществуване на служебното 

правоотношение предложеното за експерт лице е придобило опит, който да отговаря 

на изискванията на документацията. 

 

Въпрос 78: 

„В критериите за Ключов експерт 2 – „Анализи” е заложено изискването „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”. 

Отговаря ли на изброените критерии лице с придобита магистърска степен 

„Психология”?” 

Отговор на въпрос 78: 
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 Съгласно шифър 3 от областта на висше образование „Социални, стопански и 

правни науки” от Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 

24.06.2002г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионалните направления (обн.,ДВ, бр.64 от 02.07.2002г., посл. доп.,бр.94 от 

25.11.2005г.) едно от професионалните направления, които се включват в 

горепосочената област на висшето образование е Психологията. 

От изложеното е видно, че  Психологията е социална наука. 

  

 

 

  

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

 

 

 


