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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 22:     

 „По Дейност 3 е предвидено разработването на „нов набор от документи за 

кандидатстване, вкл. Насоки за кандидатстване, формуляр за кандидатстване, договор 

за безвъзмездна помощ и общи условия към договора, както и документация за 

техническо и финансово отчитане на напредъка по изпълнението на проектите”. 

Моля, уточнете дали се касае за един (типов) модел на посочения набор документи 

или за разработване на конкретни набори от посочените документи по конкретни 

бъдещи грантови схеми по оперативната програма, съобразени с тематичния обхват и 

специфика на всяка от тези схеми? В случай, че се касае за втората хипотеза, то по 

кои конкретно индикативни операции, посочени в оперативната програма, следва да 

се разработят посочените набори документи?” 

 Отговор на въпрос 22: 

 В рамките на Дейност 3 трябва да бъде разработено предложение за 

оптимизиране на Насоките и наборът от документи за кандидатстване и 

документацията за техническо и финансово отчитане на напредъка в изпълнението на 

проектите, финансирани по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ на оперативната програма, като бъдат представени типови образци, 

предлагащи конкретни общи решения за подобрение. 

 

 Въпрос 23: 

 „Аналогично на предходния въпрос, моля да изясните дали изисквания по 

Дейност 4 „механизъм за оценка на проектните предложения” се отнася само до 

принципен модел за оценка, или до конкретни механизми за оценка, адаптирани към 
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тематичния обхват и специфика на конкретни индикативни операции по оперативната 

програма? Въпросът се основава на текста от т.1 на описанието по Дейност 4, а 

именно „… като се съобрази със … целите и особеностите на финансираните 

интервенции и целеви групи”.” 

 Отговор на въпрос 23: 

 Аналогично в Дейност 4 също става въпрос за предложение за модел и 

механизъм за оценка на проектните предложения, съдържащ принципни предложения 

за оптимизиране и повишаване на ефективността на процеса. Текстът „…като се 

съобрази с … целите и особеностите на финансираните интервенции и целеви групи” 

визира необходимостта при разработване на описания механизъм за оценка 

Изпълнителят да се съобрази с основните цели, спецификите на основните 

бенефициенти на оперативната програма и спецификата на типа интервенции по нея, 

до степен, до която същият да бъде напълно релевантен на тях.   

 

 Въпрос 24:   

 „Моля да предоставите допълнителна информация за функциите, целта и 

обхвата на информационната система, за която съгласно Дейност 8 следва да се 

разработи дизайн и техническо задание. Съгласно техническите спецификации, 

системата е „за управление и проследяване на потока данни от информация и 

постоянна връзка между различните звена, включени в процеса на управление на 

ОПК”. Моля да уточните за каква информация става въпрос? Моля също така да 

разясните какво е мястото и връзката на новата информационна система спрямо 

съществуващата информационна система за управление на структурните фондове 

(ИСУН) в страната, както и спрямо „управленската информационна система” на 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”, описана в т.Х.4 от текста на 

оперативната програма.” 

 Отговор на въпрос 24: 

 Изискваната в Дейност 8 от техническата спецификация информационна 

система „за управление и проследяване на потока от данни от информация и 

постоянна връзка между различните звена, включени в процеса на управление на 

ОПК” визира документооборота и обмена на информация, както в рамките на 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”, така и между Управляващия 

орган и Междинното звено на оперативната програма, свързани с оперативното 

управление и изпълнение на програмата. В този смисъл информационната система, 

предмет на Дейност 8 не дублира ИСУН. Във връзка с описаната в т.Х 4 на 

оперативната програма „управленската информационна система”, то става въпрос за 

информационната система на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 

която е отделна и обща за всички звена в институцията. Информационната система,  

обект на дейност 8 е свързана конкретно с оперативното изпълнение и управление на 

ОПК и обслужва нуждите от документен и информационен обмен на Управляващия 

орган и Междинното звено на оперативната програма. 
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 Въпрос 25:  

 „В изискванията по б.”а2” към всички експерти е посочено изискване за 

наличие на „специализация”, която се установява с документ, доказващ, че 

предложеното лице е преминало специализация”. Тъй като терминът „специализация” 

не е легално дефиниран и регламентиран, моля да разясните недвусмислено какво се 

разбира под „специализация” и с какъв вид/тип документи тя следва да се установи. 

Отделно от предишния въпрос, наличието на второ висше образование, в допълнение 

към изискването по б.”а1”, ще се счита ли за наличие на „специализация”?” 

 Отговор на въпрос 25: 

 Доколкото в документацията за участие в настоящата обществена поръчка 

липсва изрично изискване относно конкретните документи, с които следва да се 

докаже преминалата специализация на лицата, предложени за експерти, то в 

офертите участниците са свободни да представят всякакви документи, 

удостоверяващи придобитите повече, по-обширни по обхват знания, умения и навици 

в съответната област от предложените лица. 

 Такива документи могат да бъдат дипломи, сертификати, удостоверения и др., 

удостоверяващи съсредоточаването на дейността на предложеното лице в 

определената област/специалност, посредством участието му в обучения, семинари, 

конференции, курсове, школи и др. подобни. 

 Ако бъде представена диплома за завършено второ висше образование, в 

допълнение към изискуемия документ по б.”а1” от т.7 „Изисквания към екипа за 

изпълнение на дейностите” от т. ІІ „Техническа спецификация” от документацията и 

същата е в изискуемите области на специализация за съответния експерт, за 

позицията на който е предложено лицето, то тя следва да се приеме като 

доказателство, че предложеното лице е преминало специализация в описаната сфера. 

 

 Въпрос 26: 

 „В т”б1” от изискванията към ръководителя на проекта, се изисква доказването 

на „… години опит в осъществяването на проекти, свързани с консултиране на 

публични институции и/или частния сектор в области, сходни с предмета на 

настоящата поръчка.”. По сходен начин в т.”б1” от изискванията към другите експерти 

се изисква опит в „реализирани минимум 5 проекта, свързани с 

консултиране/разработване…”. Ще се зачита ли за такъв опит в проекти дейността на 

съответния експерт като служител в специализирана публична администрация в 

страна-член на ЕС, пряко ангажирана в управлението на програми за развитие, 

финансирани от европейски и/или национални източници?” 

 Отговор на въпрос 26: 

Дейността на предложеното за експерт лице като служител в специализирана 

публична администрация в страна-член на ЕС, пряко ангажирана в управлението на 

програми за развитие, финансирани от европейски и/или национални източници 

следва да се зачете като опит, стига да е в изискуемите за съответния ключов експерт 
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области. В случай, че такова лице бъде предложено за ключов експерт, същия трябва 

да е независим и да не е засегнат  от конфликт  на интереси при изпълнението на 

възложените му задължения. 

Следва да се има предвид заложеното в документацията  изискване, че няма да 

бъдат утвърдени за работа като експерти по договора  държавни и други служители от 

публичната администрация, вкл. служители на дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИЕТ и на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия. 

 В случай, че предложеният за ключов експерт е лице, което в един минал 

период е било служител в българска специализирана публична администрация, пряко 

ангажирана в управлението на програми за развитие, финансирани от европейски 

и/или национални източници, то посочената дейност на такова лице следва да се 

зачете като опит, стига да е в изискуемите за съответния ключов експерт области, 

както и: 

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

експерт лицето не е вече служител в специализираната публична администрация и 

 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 27: 

 „В т.”б2” на изискванията към ръководителя на проекта се изисква опит – 

„реализирани минимум 5 проекта, свързани с прилагането на стратегическите насоки 

за общността в областта на политиката на сближаване”. Същевременно, 

„Стратегическите насоки на общността” представляват ново поколение програмен 

документ на ЕС, който съществува и се прилага едва от настоящия програмен период 

2007 – 2013г. Съответно при този относително кратък период от тяхното действие (2-3 

години) не е оправдано да се очаква вече да са налице множество приключили 

проекти, попадащи под техния обхват, които проекти предложените експерти да 

включат в своя опит. При тези обстоятелства ще се счита ли посоченото изискване за 

изпълнено: 1) по отношение на проекти, изпълнени в рамките на оперативни програми 

в контекста на политиката на сближаване на ЕС, но в рамките на предходни 

програмни периоди, както и 2) по отношение на проекти, изпълнени в контекста на 

предприсъединителните програми на ЕС, които също влизат в тематичния обхват на 

„политиката на сближаване”?” 

 Отговор на въпрос 27: 

 Изискването за „реализирани минимум 5 проекта, свързани с прилагането на 

стратегическите насоки на общността в областта на политиката на сближаване” се 
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отнася както по отношение на проекти, изпълнени в рамките на оперативни програми 

в контекста на политиката на сближаване на ЕС в рамките на предходни програмни 

периоди, така и по отношение на проекти, изпълнени в контекста на 

предприсъединителните програми на ЕС. Двата типа опит - от предприсъединителни 

програми на ЕС и оперативни програми по структурни фондове на ЕС са свързани и 

взаимно се допълват, и за това е допустимо участникът да демонстрира опит и в двете 

сфери.     

 

 Въпрос 28: 

 „Забраната „държавни и други служители в публичната администрация” да 

бъдат предлагани за експерти отнася ли се само до служители на българската 

публична администрация?” 

 

 Отговор на въпрос 28: 

 Съгласно документацията за участие по настоящата процедура държавни и 

други служители от публичната администрация, вкл. служители на дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ и на Изпълнителната агенция 

за насърчаване на малките и средните предприятия няма да бъдат утвърдени за 

работа като експерти по договора. 

 Посоченото ограничение важи само за служителите на българската публична 

администрация, но следва да се има предвид, в случай, че бъдат предложени като 

експерти служители от публичната администрация на останалите страни-членки на ЕС 

и такива, от администрацията на самия Европейски съюз, същите трябва да са 

независими и да не са засегнати от конфликти на интереси при изпълнението на 

възложените им задължения. 

 

 Въпрос 29: 

 „В т.2 от изискванията за технически възможности и квалификация се поставя 

изискването „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 еквивалентни мерки за осигуряване на качество.”. 

Съответно в т.4 от Указанията за участие, Б. „Придружителни документи”, т.4 за 

доказването на тези обстоятелства се изисква представянето на „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 на участник-организация, чиято основна 

функция е да участва в управление на оперативна програма по смисъла на чл.59, 

пар.1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1083/2006, която оперативна програма е получила 

положителен доклад за съответствие на „системите за управление и контрол” от 

съответния за страната одитен орган, потвърден и от Европейската комисия по реда на 

чл.71 от същия регламент, ще се приеме ли, че посочената организация „спазва 
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еквивалентни мерки за осигуряване на качеството” по смисъла на изискването? Ако 

отговорът е положителен, ще се приеме ли официалното потвърждение от ЕК за 

съответствие на „системите за управление и контрол” за „доказателство за спазване на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството”.” 

 Отговор на въпрос 29: 

 В документацията за участие по настоящата процедура възложителят е 

поставил изискването участникът да има въведена система за управление на 

качеството съгласно серията стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008. В тази 

връзка  с цел гарантиране на участниците на равен достъп до участие в процедурата и 

не възпрепятстване на конкуренцията след посочването на конкретната серия 

стандарти възложителят е добавил и изразите „или еквивалентен сертификат, или да 

спазва еквивалетни мерки за осигуряване на качество”. Тези мерки обаче трябва да 

бъдат еквивалентни на изискваните от възложителя серия стандарти ISO 

9001:2000 или ISO 9001:2008. 

 Предвид изложеното следва да се отбележи, че международните стандарти ISO 

9001:2000 или ISO 9001:2008 определят изискванията за системи за управление на 

качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно 

да доставя продукт/услуга, съответстващи на изискванията на клиента и на 

изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган 

или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите 

клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за 

непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с 

изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, 

създадени от законодателен орган или от друг овластен орган. В тази връзка 

съответствието на участника със стандартите за системи за управление на качеството 

се удостоверява чрез представянето на съответния сертификат, издаден от независими 

лица.  

 С оглед горното, за да се приеме, че са налице „еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството” участникът трябва да докаже, че спазва еднакви 

по стойност и сила изисквания за осигуряване на качеството, с тези, които 

определят международните стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008. 

Доказването на това обстоятелство става чрез представянето на документи 

(сертификати и други доказателства), издадени от независими лица. 

 Ако се позовавате на сертификати следва да имате предвид и  разпоредбата на 

чл.53, ал.3 от ЗОП, съгласно която независимите лица  трябва да са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба 

за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен 

член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for 

Accreditation). 

В тази връзка следва да се обърне внимание на факта, че самият участник следва 

да има въведена система за управление на качеството съгласно серията стандарти ISO 
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9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, или да спазва 

еквивалетни мерки за осигуряване на качество. 

От друга страна, що се отнася до системите за управление и контрол, в каквато 

връзка е питането, следва да се отбележи, че те обхващат административната 

организация на оперативните програми, основните органи и отговорностите по 

изпълнение на оперативните програми, които да гарантират прозрачна и стабилна 

система за управление на средствата при добро финансово управление, ясно 

разграничение на отговорностите, разделение на правомощията и при високо ниво на 

експертната работа. 

Системите за управление и контрол се отнасят за самите оперативни 

програми и за органите, участващи в тяхното управление/изпълнение, а не за 

участника.   

Съгласно разпоредбата на чл.21, параграф 1 от Регламент (ЕО) №1828/2006 на 

комисията описанието на системите за управление и контрол на оперативни програми, 

посочени в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 съдържа за всяка 

оперативна програма информация за аспектите, посочени в член 58 от настоящия 

регламент, както и данните, установени в членове 22 и 23 и, когато е приложимо, 

член 24 от настоящия регламент. Тази информация се представя в съответствие с 

образеца, установен в приложение XII от Регламент №1828/2006. 

Дори и участник-организация да участва в управлението на дадена оперативна 

програма в качеството си на определен орган по чл.59, параграф 1 или 2 от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на съвета, то системата за управление и контрол ще се прилага за 

него само в качеството му на такъв орган и единствено  в отношенията му с останалите 

органи  в системата за управление и контрол на съответната оперативна програма. 

Тази система за управление и контрол е неприложима в отношенията на този 

участник-организация с трети лица (клиенти), на които участникът-организация 

трябва да предоставя съответна услуга (в случая консултантска услуга). 

 Предвид изложеното не може да се приеме, че съответствието на системите за 

управление и контрол на дадена оперативна програма е спазването на еквивалентни 

мерки за осигуряване на качество от участника, по смисъла на ЗОП. 

В тази връзка представянето на официалното потвърждение от ЕК за 

съответствие на „системите за управление и контрол” няма да се приеме като  

доказателство за спазване на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

Въпрос 30:  

„В случай, че участникът е чуждестранно юридическо лице, което съгласно 

приложимото национално законодателство изготвя годишния си финансов отчет 5 

месеца след изтичане на съответната финансова година: допустимо ли е да бъдат 

представени финансови отчети за 2006г., 2007г. и 2008г., тъй като не може да се 

представи окончателен финансов отчет за 2009г.?” 

Отговор на въпрос 30: 
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При провеждане на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 

възложителят следва да извърши проверка на годността и потенциала на участника да 

изпълни поръчката. Тази проверка се извършва на база критериите за подбор, които 

включват минималните изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участника. В тази връзка възложителят изисква информация за общия и 

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

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

недопустимо да се даде възможност на участник да представи изискваната финансова 

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

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

от друга би довело до дискриминация по отношение на останалите. 

 

Въпрос 31: 

„В случай, че участникът е чуждестранно юридическо лице, трябва ли да 

представя Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър, изготвена в 

съответствие с образеца (Приложение № 6) или е достатъчно да представи съответен 

еквивалентен документ на Удостоверението за актуално състояние (оригинал или 

нотариално заверено копие), издаден от съдебен или административен орган в 

държавата, в която е установено, като документът следва да бъде издаден не по-рано 

от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата.” 

Отговор на въпрос 31: 

Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични 

търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за 

актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.  

В този случай участникът - чуждестранно юридическо лице не следва да 

представя Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър, а трябва да  

представи съответен еквивалентен документ на удостоверението за актуално 

състояние (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; 

В случай обаче, че се касае за: 

1. европейски дружества по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета 

относно Устава на европейското дружество (SE),  със седалище в Република България 

и техните клонове; 

2. европейски кооперативни дружества по смисъла на Регламент (ЕО) 1435/2003 

на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), със 

седалище в Република България и техните клонове; 
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3. европейски обединения по икономически интереси по смисъла на Регламент 

(ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 г. относно Европейското обединение по 

икономически интереси (ЕОИИ),  със седалище в Република България и поделенията в 

Република България на поделения на европейските обединения по икономически 

интереси със седалище в друга държава, 

то те се вписват в търговския регистър по реда и условията, предвидени в Глава 

втора "а"  на Закона за търговския регистър и в тази връзка ако такова дружество 

подава оферта, то следва към нея да приложи подпълнена Декларация за регистрация 

по Закона за търговския регистър, изготвена в съответствие с образеца (Приложение 

№ 6) от документацията за участие. 

 

Въпрос 32: 

„В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва ли 

документите в офертата да бъдат подпечатани със „свеж печат” на водещия 

партньор?” 

Отговор на въпрос 32: 

Съгласно т.4 „Съдържание на офертата”, Б. „Придружителни документи” от 

документацията за участие по настоящата процедура 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  посочения в Б. „Придружителни документи” списък се представят от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. В тази връзка за тези от 

документите, за които се изисква да бъдат представени в оригинал, следва да са 

подписани от лицето/та, представляващо/и юридическото лице, включено в 

обединението и подпечатани със „свеж” печат  на самото юридическото лице. За тези 

от документите, за които се изисква да бъдат представени в копия, тези копия трябва 

да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, 

представляващо/и юридическото лице, включено в обединението и подпечатани със 

„свеж” печат  на самото юридическото лице. За посочените   документи не се изисква 

да бъдат подпечатани със „свеж печат” на водещия партньор. 

Когато се представят документи, съдържащи информация за обединението като 

цяло, те могат да бъдат подписани от лицето, което ще осъществява връзката с 

възложителя (според документа, от който да е видно кой от участниците в 

обединението ще осъществява връзката с възложителя). Това изискване не се отнася 

за: 

1. офертата (техническата и ценовата оферта), която  се подава общо, от името 

на представителите на лицата, участващи в обединението, които подписват и 

подпечатват офертата и 

2. документът, от който да е видно кой от участниците в обединението ще 

осъществява връзката с възложителя (ако този въпрос не е изрично уреден в договора 

за създаване на обединението), който също трябва да е подписан от всички участници 

в обединението и 
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3. други документи, за които изрично в документацията за участие по настоящата 

обществена поръчка е посочено от кого конкретно следва да са подписани. 

  

 

 

 

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 


