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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 79: 

„Във връзка с изпълнението на Задача № 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”, моля да изясните обхвата на задачата: то 

включва само изготвяне на бизнес-модел и техническо задание за информационната 

система, или включва и самото изграждане и тестване на системата. 

Нашето съмнение относно обхвата на тази задача е предизвикано от няколко 

противоречия в тръжната документация, а именно: 

- На стр.16 (последен булет от „специфични цели на проекта”) е написано 

„тестване и внедряване на новия механизъм за управление на ОП” – ако в случая 

тестването се реферира към предходния булет, касаещ дизайна на информационната 

система, то след логичния извод, че очакванията са консултантът да изработи и 

внедри самата информационна система. 

- на стр.16 (последен булет от „очаквани резултати”) е написано „разработен 

дизайн и техническо задание за изграждане на информационна система” – т.е. 

задачата на консултанта е да подготви документацията за последваща обществена 

поръчка, в рамките на която да бъде изградена самата информационна система. 

На стр.22 (описанието на самата Дейност № 8) – е записано, че от консултанта се 

очаква да разработи „функционалните изисквания към информационното осигуряване 

на системата … включително предложения за дизайн на информационна система … 

Дейността включва и изготвяне на техническо задание за разработка и внедряване на 

информационна система, с включени разчети за хардуерно, софтуерно обезпечаване и 
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внедряване.” – от този текст става ясно, че работата на консултанта се изчерпва в 

разработването на „техническо задание”. Недоумение буди обаче едно допълнително 

изречение, а именно „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.” – това 

допускане от възложителя, би било валидно, ако от консултанта се изисква да 

разработи и внедри системата, но не ако трябва да изготвя техническо задание за 

последващ търг. 

Във връзка с гореизложените аргументи, моля да поясните точно обхвата на 

Задача № 8, тъй като двете хипотези, изложени от нас са коренно различни, и биха 

могли да доведат до погрешно планиране на необходимите ресурси за нейното 

изпълнение.” 

Отговор на въпрос 79: 

Във връзка с изпълнението на задача № 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”, предмет на обществена поръчка „Оптимизиране на процеса на 

управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, следва да се има 

предвид, че: 

• Последната от специфичните цели на предмета на обществената поръчка 

„Тестване и внедряване на новия механизъм за управление и изпълнение на 

оперативната програма” се отнася за новия разработен механизъм за управление и 

изпълнение като цяло. На стр.24 от документацията възложителят изчерпателно е 

посочил за кои дейности трябва да се предвиди тестване на механизма и в техният 

обхват не попада дейност 8; 

• Конкретният очакван резултат от изпълнението на Дейност 8 е подготовка на 

техническо задание и документация за разработка на 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 ОП „Конкурентоспособност”, 

включващо разработване на функционални изисквания към информационното 

осигуряване на системата и нейното хардуерно и софтуерно обезпечаване и 

внедряване. Самото изграждане на информационната система и нейното внедряване 

ще бъде обект на последваща обществена поръчка.  

• Що се отнася до пояснението „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 
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ОПК” се има предвид, че Изпълнителят може да предложи използване на работеща 

информационна система, доказала своята функционалност и ефективност при друга, 

сходна на ОПК оперативна програма в страна членка на ЕС. В този случай 

Изпълнителят следва да описва ясно предложената система, както и да обоснове 

много ясно предимствата на системата и причината тя да бъде избрана като модел, 

приложим спрямо спецификата на ОПК. Това не отменя необходимостта, параметрите 

на предложената система, както и адаптирането й към нуждите на ОПК да бъдат 

описани в офертата, с включени разчети за хардуерно и софтуерно обезпечаване и 

внедряване. 

 

Въпрос 80: 

„Относно изискванията за представяне на копия от договори като част от 

техническия капацитет на кандидатите, допустимо ли е да се представят референции, 

включващи предмет, сума на договор, и препоръка, че договорът е изпълнен съгласно 

изискванията, качествено и т.н. поради това, че договорът е сключен за цялостно 

управление на програма в министерство в страна – членка на ЕС и е конфиденциален, 

допустимо ли е да се представи само референцията, доказваща цялата изискуема 

информация. 

Отговор на въпрос 80: 

За да покрие критериите на възложителя, участникът трябва да спази точно 

изискванията от документацията за участие, а именно да представи 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.  

В случай, че част от информацията, съдържаща се в офертата на участника има 

конфиденциален характер, чл.33, ал.4 от ЗОП дава възможност при подаване на 

офертата участникът  да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да 

изисква от възложителя да не я разкрива. 

В тези случаи съгласно чл.33, ал.5 от ЗОП възложителят няма право да разкрива 

информация, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална по 

отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и 

чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП. 

В случай, че в офертата се представи договор, в който се съдържат изрични 

секретни данни, то съответните секретни пасажи от договора могат да бъдат заличени 

от участника, но от така представения договор следва да са видни най-малко 

предметът, страните и стойността му. 

В случай, че участникът не желае да се ползва от възможността, която му дава 

разпоредбата на чл.33, ал.4 от ЗОП и с оглед спазване изискванията на 

документацията за успешно изпълнени най-малко 5 проекта/договори, участникът 

може да представи друг договор, който отговаря на изискванията на документацията, 
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а именно да е успешно изпълнен през последните три години, да е свързан с 

изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности и да е на стойност най-малко 

500 000 лв. (петстотин хиляди лева) или тяхната равностойност във валута.    

  

Въпрос 81: 

„Относно изискванията за представяне на копия от договори като част от 

техническия капацитет на кандидатите, допустимо ли е да се представят референции, 

включващи предмет, сума на договор, и препоръка, че договорът е изпълнен съгласно 

изискванията, качествено и т.н. поради това, че договорът е сключен за цялостно 

управление на програма в министерство в страна – членка на ЕС и е конфиденциален, 

допустимо ли е  да се представи само референцията, доказваща цялата изискуема 

информация. 

Във връзка с този вече зададен въпрос, дали е допустимо кандидатът да 

представи и декларация, придружена от копие в официален превод от държавния 

вестник на държавата членка за възлагане на договора за цялостното управление на 

програма с ЕС финансиране.” 

Отговор на въпрос 81: 

Отговорът, даден на въпрос 80 е относим и към настоящия въпрос, като в 

допълнение следва да се има предвид, че към  изискваните от възложителя документи 

(декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, извършени през 

последните три години, придружена с копия на съответните договори и препоръки за 

добро изпълнение)  участникът (по свой избор) може да представи и декларация, 

придружена от копие в официален превод от държавния вестник на държавата членка 

за възлагане на договора за цялостното управление на програма с ЕС финансиране,        

въз основа на което възложителят да направи допълнителна преценка за техническите 

му възможности. Самостоятелно представени обаче тези декларация и копие в 

официален превод от държавния вестник на държавата членка за възлагане на 

договора няма да замести изискуемото копие от договори, посочени в подт.4 от т.Б 

„Придружителни документи” от документацията. 

  

Въпрос 82: 

„Във връзка с изискванията за технически възможности и квалификация на 

участника, моля да уточните какво разбирате под „… следва да е изпълнил успешно 

през последните три години 2007г., 2008г. и 2009г. най-малко пет проекта…” т.е. ако 

проектът е започнал през 2005г./2006г., но е завършил през 2007 година или по-

късно (тогава е приет заключителния доклад и е направено балансовото плащане), 

този проект ще бъде ли признат като доказателство за наличие на опит на участника?” 

Отговор на въпрос 82:  

Изискването на документацията по настоящата обществена поръчка е списъкът  

да съдържа основните договори за услуги, изпълнени през последните три години 

(2007г., 2008г. и 2009г.), свързани с изпълнението на сходни с обекта на поръчката 
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дейности. В този смисъл не е достатъчно договорите да бъдат сключени през тези три 

години и да се изпълняват в момента (но към момента на подаване на офертата да не 

са все още изпълнени), а следва да са вече изпълнени през тези три години, 

независимо от това кога са сключени. 

Въпрос 83: 

„В дейност 4, подточка 1 е записано, че „…изпълнителят следва да представи 

описание и анализ на функционалността на най-малко два модела за оценка на 

проектни предложения…”. В тази връзка моля пояснете: тези два модела за оценка 

следва да бъдат предоставени от изпълнителя, след извършване на анализ на 

оперативната програма като част от изпълнението на договора или тези два модела 

следва да бъдат предоставени още в проектопредложението при подаването на 

офертата?” 

Отговор на въпрос 83: 

Дейност 4 „Разработване на дизайн на механизъм за оценка на проектните 

предложения и ускоряване на процеса на оценка на проектните предложения по 

оперативната програма” предвижда две поддейности, както следва: 

- 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 Постановление № 121 на МС от 31.05.2007г. 

за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз и  

- разработване на конкретни и добре обосновани предложения за подобряване 

на действащата към момента на изпълнение на дейността, процедура за оценка на 

проектните предложения по оперативна програма „Конкурентоспособност”.  

Двата модела, за които става дума следва да бъдат предложени от Изпълнителят 

на ниво изпълнение на договора, който следва да бъде сключен за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

На ниво подаване на оферта по настоящата обществена поръчка участникът 

трябва да представи концепция за изпълнение на дейността, съответно да 

разработени критерии, на базата на които ще бъдат избрани двата модела от гледна 

точка на тяхната приложимост, ефективност и функционалност по отношение на 

спецификата на ОП „Конкурентоспособност”.   

 

Въпрос 84: 

„Когато участник в процедурата е обединение (консорциум), което не е 

юридическо лице, съгласно тръжната документация, обединението трябва да 
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представи: „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”. По-

горе в списъка, т.3 „Доказателства за икономическото и финансовото състояние…”, се 

казва: 

„- Общият оборот на участника, респективно на обединението (всички лица, 

включени в обединението, взети заедно, а не всеки поотделно)…” 

„- 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)…” 

При така поставените изисквания означава ли, че всеки един от участниците в 

обединението, е длъжен да представи поотделно документите, доказващи, 

икономическото и финансовото състояние? 

Същият въпрос се отнася и до поставените изисквания в т.4 „Доказателства за 

техническите възможности и квалификация на участника…” и по-конкретно до 

изискванията за представяне на: 

„- 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”, 

необходимо ли е представянето на горепосочените документи от всеки един от 

участниците в обединението или това изискване се отнася за обединението като 

цяло?” 

Отговор на въпрос 84: 

При провеждане на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

възложителят следва да извърши проверка на годността и потенциала на участниците 

да изпълнят поръчката. Тази проверка следва да се извърши на база критериите за 

подбор, които включват минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние на участниците и за техническите им възможности и квалификация. 

Критериите за подбор и минималните изисквания към тях са посочени в т.2 

„Изисквания, на които трябва да отговарят участниците”, съответно т.А и т.Б от 

документацията по настоящата обществена поръчка. 

На база формулираните изисквания за финансово и икономическо състояние, 

технически възможности и квалификация в документацията възложителят е посочил и 

документите, с които участниците следва да докажат съответствието си с поставените 

изисквания. 
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Предвид изложеното, следва да се прави разлика между поставените от 

възложителя изисквания от една страна, и документите, с които се доказва 

съответствието с поставените изисквания, от друга. 

В тази връзка изискванията за финансово и икономическо състояние, които е 

поставил възложителят в документацията са, както следва: 

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 и 

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. 

На така поставените изисквания трябва да отговаря обединението като цяло, т.е.  

всички лица, включени в обединението, взети заедно, а не всеки поотделно. Не се 

изисква всяко едно от участващите в обединението лица поотделно да отговаря на 

тези изисквания. 

В публикуваната документация е посочено, че за доказване съответствието си с 

горепосочените изисквания участникът следва да представи следните документи: 

1. За изпълнението на  изискването по т.1 участникът следва да представи копия 

от счетоводния баланс и отчетите за приходите и разходите за последните три 

финансови години (2007г., 2008 г. и 2009 г.) и 

2. За изпълнението на  изискването по т.2 участникът следва да представи 

подписана справка за оборота, реализиран в резултат от изпълнението на дейности/ 

договори, сходни с обекта на поръчката. 

Предвид изложеното, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

горепосочените документи следва да се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще сумира 

съответните данни, съобразно изискванията на публикуваната документация, които ще 

вземе от представените от всяко едно физическо или юридическо лице, включено в 

обединението, документи и на база получения резултат ще прецени дали общият и 

съответно специализираният оборот на обединението (всички лица, включени в 

обединението, взети заедно, а не всеки поотделно) отговаря на публикуваните 

изискванията.  

 

На следващо място едно от изискванията за технически възможности и 

квалификация, които е поставил възложителят в документацията е наличие на опит в 

консултирането в публичния и/или  частния сектор по сходни с обекта на поръчката 
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дейности. В тази връзка участникът следва да е изпълнил успешно през последните 

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

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

хиляди лева) или тяхната равностойност във валута. 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. 

На това изискване трябва да отговаря обединението като цяло, т.е.  всички лица, 

включени в обединението, взети заедно, а не всеки поотделно.  

Съобразно документацията, за изпълнението на това изискване участниците 

следва да представят следните доказателства: 

- 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; 

Предвид изложеното, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

горепосочените документи следва да се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

На база данните, посочени в представените от всяко едно физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, документи, комисията по разглеждане, 

оценка и класиране на офертите ще ги отнесе към публикуваните изисквания на 

документацията и съобразно това ще прецени дали участникът-обединение  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. 

 

   

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

  


