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№ 26-00-90 

 

Дата 02.11.2015г. 

 
 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,   

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Във връзка с постъпило искане за разяснение по  Документация за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ и оценка на 

административния, технически и финансов капацитет на институционалните 

бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020“ и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Ви уведомявам за следното: 

 

Въпрос 1: В случай, че официалният представител на организация-участник в 

горецитираната процедура е член на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020, 

възниква ли конфликт на интереси, включително по смисъла на Регламент (ЕС, 

Евратом) 966/2012, във връзка с участие в процедурата на представляваната от него 

организация, в случай че същият не е член на предложения експертен екип за 

изпълнение на поръчката? 

Отговор на въпрос 1:  

Съгласно публикуваната документация за участие в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Анализ и оценка на административния, 

технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ „в  

предложения екип за изпълнението на поръчката (включително и допълнителни 
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експерти, ако участникът предлага такива извън посочените по-горе) участникът не 

може да предлага лица, които: 

- участват в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

г. (ОПИК)” и Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна 

рамка; 

- са членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 

договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) или се 

явяват свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси с членове на управителни и контролни органи на 

организации, които изпълняват договори по ОП  „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г. (ОПИК);“ 

Допълнително следва да имате предвид, че съгласно документацията за 

обществената поръчка Приложение № 15, Декларация за липса на конфликт на 

интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом)№ 966/2012 

към, т.5  „В случай че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител 

на обществената поръчка, се задължавам да предприема всички необходими мерки 

за избягване на конфликт на интереси, както и да уведомявам незабавно 

Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт“. Съгласно същата Декларация „Конфликт на интереси 

съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите във 

връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената поръчка и/или 

изпълнението на договора, от което и да е лице, е опорочено по причини, свързани 

със семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с 

този на възложителя или изпълнителя“. 

Въпрос 2: В указанията за участие в обявената от Министерство на икономиката 

обществена поръчка са поставени изисквания за сходен предмет на услугите, както 
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и за придобит специфичен опит на експертите, за предоставена услуга за държавна 

структура. Моля да поясните за какви структури следва да е изпълнена 

услугата, за да се счита за покрито изискването за предоставена услуга на 

държавна структура.  

Отговор на въпрос 2:  

Под държавни структури следва да се имат предвид администрациите на 

предвидените в Конституцията органи на държавна власт, на други държавни 

институции, създадени с нормативен акт, на органите на местното самоуправление, 

както и на публичноправните организации съгласно Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените 

поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, отговарящи на всички изброени по-

долу характеристики: 

а) създадени са с конкретната цел да задоволяват нужди от общ интерес, които 

нямат промишлен или търговски характер; 

б) имат правосубектност; както и 

в) финансират се в по-голямата си част от държавни, регионални или местни органи 

или от други публичноправни организации; или са обект на управленски контрол от 

страна на тези органи; или имат административен, управителен или надзорен орган, 

повечето от половината от членовете на който са назначени от държавните, 

регионалните или местните органи или от други публичноправни организации;“ 

Въпрос 3: Също така, моля да поясните, ще се счита ли за покрито 

изискването за предоставена услуга на община? 

Отговор на въпрос 3: 

Да, предвид на това, че общинските администрации подпомагат дейността на 

органите на местното самоуправление (чл. 15 от Закона за местното самоуправление 
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и местната администрация: „Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, 

на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска 

администрация“). 

 

Следва да имате предвид, че на подобно запитване вече е отговорено с разяснение 

№ 26-0084 от дата 05.10.2015 г. 

 

 

 

Божидар Лукарски 

Министър на икономиката   

и Ръководител на УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


