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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 57: 

„Моля да уточните, дали като удовлетворяващо изискванията „за официален 

превод на български език” ще се приеме предоставянето на ксерокопие на документи 

(заверено с печат „Вярно с оригинала” на участника) с извършен по-рано официален 

превод на български език – с налични изискваните атрибути като бланка, подпис и 

печат от заклет преводач на съответния документ?”  

Отговор на въпрос 57:  

Не е допустимо придружаващия съответния документ на чужд език  официален 

превод на български език да бъде представен в офертата в копие. Официалният 

превод следва да бъде представен в оригинал или в нотариално заверено копие, от 

който ясно се вижда специалната бланка на агенция за преводи, както и заверката  с 

подпис и печат.    

 

 Въпрос 58: 

 „От предоставеният отговор на Въпрос 6 от документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, става ясно, че ако определеният за 

изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически или юридически 

лица, договорът за обществена поръчка следва да се сключи, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, съгласно 

разпоредбата на чл.49, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 Моля да дадете допълнително пояснение, във връзка с изрично упоменатото в 

документацията за участие, стр.37 „Когато участникът, определен за изпълнител, е 

обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване 
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за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.” – т.е. съгласно 

текста на стр.37 не се изисква регистрация на обединението след като то вече е 

избрано за изпълнител. Следва ли да се разбира, че цитираните в отговор към въпрос 

6 документи за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ се изискват по 

отношение представителя на обединението, номинирано да осъществява комуникация 

с възложителя (стр.43, т.17 и 18 от документацията за участие в търга)?” 

 Отговор на въпрос 58: 

 Следва да се прави разлика между юридическо лице и обединение на 

физически и/или юридически лица и съответно реда за тяхната регистрация и 

регистъра, в който се вписват.  

 Обединението на физически и/или юридически лица не е персонифицирано и с 

дружествения договор не се учредява нов правен субект. То не е юридическо лице. 

 Съгласно документацията когато участникът, определен за изпълнител, е 

обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване 

за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице. Това не 

означава обаче, че обединението като такова не следва да се регистрира по Закона за 

Регистър БУЛСТАТ. Точно обратното. Съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за 

Регистър БУЛСТАТ в регистър БУЛСТАТ се вписват неперсонифицираните 

дружества по Закона за задълженията и договорите. Съгласно чл. 4, ал.1 от 

същия закон Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен 

код (ЕИК), задължителен за лицата по чл. 3, наречен "код по БУЛСТАТ", а съгласно 

чл.5, ал.2 от посочения закон субектите по чл. 3 посочват задължително кода по 

БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота. 

 На следващо място съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

неперсонифицираните дружества подлежат и на данъчна регистрация. 

 Във връзка с изложеното е и разпоредбата на чл.49, ал.1 от Правилника за 

прилагане на ЗОП, която гласи: „Когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят 

не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът 

за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация 

по БУЛСТАТ на създаденото обединение.”. 

 Предвид горното, се изисква представянето на документи за данъчната 

регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ на създаденото обединение, а не на   

представителя на обединението, номиниран  да осъществява комуникация с 

възложителя. 

 

 Въпрос 59: 

 „Във връзка с представения отговор на Въпрос 18 от документацията за участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка и предоставената възможност за 

представителите на чуждестранни юридически лица да подписват декларациите по 
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чл.47 от ЗОП на български език, след добавянето на текст, който потвърждава, че 

лицето, което подписва разбира съдържанието на документа, моля да потвърдите, че 

този добавен текст няма да се счита за промяна на съдържанието на предоставените 

образци – Приложение2, Приложение 3 и Приложение 4. Въпросът възниква, във 

връзка с текст от документацията за участие, цитирам „По техническата оферта, 

ценовата оферта и по придружителните документи де се допускат никакви вписвания 

между редовете, изтривания, зачерквания и/или корекции.” (стр.44, раздел ІV. 

”Указания към участниците за условията и реда за провеждане на открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка”). 

 Моля да потвърдите също, че описаните правила са валидни и по отношение на 

декларациите за предотвратяване на конфликт на интереси, съответно приложение 

4.1 и Приложение 4.2, както и за декларацията по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – 

Приложение А.” 

 Отговор на въпрос 59:  

В случай, че лицето/лицата, което/които следва да попълни декларацията по 

чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение А от документацията е/са чуждестранно/и 

физическо/и лице/а, то е допустимо тази декларация да се представи на български 

език, като след текста, изписан на български език се сложи и текст в декларацията, че 

лицето разбира съдържанието на документа, който подписва и се положи подписа на 

съответното чуждестранно физическо лице. 

Предвид отговорите на въпроси 18, 45 и настоящия въпрос, този добавен текст 

няма да се счита за промяна на съдържанието на предоставените образци на 

декларации. 

 

Въпрос 60: 

„В предоставения образец на автобиография – Приложение В, фигурират 

полета, изискващи предоставянето на адрес, телефон, ел.поща на лицето. Поради 

факта, че тези полета изискват предоставянето на лични данни за експертите, то 

попълването им счита ли се за задължително необходимо за нуждите на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка или тези полета могат да бъдат оставени празни? 

Обичайната практика при предоставяне на придружаващите автобиографията 

документи на всеки експерт, да бъдат заличавани текстове, съдържащи лични данни, с 

цел те да не бъдат разпространявани и да се спазят разпоредбите на ЗЗЛД. В тази 

връзка бихме желали да потвърдите дали подобен подход при предоставянето на 

необходимата документация, свързана с предложените ключови експерти – 

автобиография и придружаваща документация – би била приета като покриваща 

изискванията на възложителя по настоящата обществена поръчка?” 

Отговор на въпрос 60: 

Съгласно документацията за участие по настоящата обществена поръчка при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. Към офертата трябва да бъдат приложени всички изискуеми от 
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възложителя документи, като за тези от тях, за които възложителят е посочил образци 

към документацията, участниците трябва да използват съответните образци при 

подготовката на документите. Образците от документацията са задължителни за 

участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  

МИЕТ е оператор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

и предоставянето на информация по приложения образец няма да представлява 

нарушение на ЗЗЛД. 

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, 

които са узнали във връзка със своята работа в комисията. При спазване на 

разпоредбата на алинея 3 от същия член членовете на комисията и консултантите 

представят на възложителя декларация за спазване на изискванията по ал.2. 

На следващо място съгласно чл.13, ал.2 от Вътрешните 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 членовете на 

комисията подписват декларация по образец – Приложение 6 към тези правила, 

незабавно след като научат имената на участниците в процедурата. Съгласно т.15 от 

тази декларация членовете на комисията се задължават да съхраняват и третират като 

строго поверителна всяка информация или документи („конфиденциална 

информация”), които получават, откриват или подготвят по време на или в резултат от 

оценката, както и се задължават да ги използват единствено и изцяло за целите на 

оценката и няма да ги разкриват на трети лица. 

Следва да се има предвид, че горепосочените правила са публикувани на:  

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013:  

(http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_134.html) и на 

- Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 

България (http://www.eufunds.bg/index.php?cat=22). 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи цялата, поискана от 

възложителя информация, чрез попълване на представените в документацията 

образци, а задължение на възложителя е да предприеме всички необходими действия 

за използване на предоставената информация само за целите на разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, получени за участие в процедурата. 

  

Въпрос 61: 

„В практиката при успешното приключване на проекти, възложителят най-често 

удостоверява това с писмо за одобрение на финален доклад по проекта. Във връзка с 

изискванията към т.4, стр.42 „декларация, подписана от участника, съдържаща списък 

на основните договори за услуги, извършени през последните три години, свързани с 
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изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности, включително стойностите, 

датите и получателите, придружена с копия на съответните договори и препоръки за 

добро изпълнение”, моля да потвърдите, че цитирания по-горе във въпроса тип 

документ се счита за еквивалентен на изискваната „препоръка за добро изпълнение.” 

Отговор на въпрос 61: 

Изискването на възложителя за прилагане на списък на основните договори за 

услуги, извършени през последните три години, свързани с изпълнението на сходни с 

обекта на поръчката дейности,  както и представянето на препоръки за добро 

изпълнение е съобразен с разпоредбата на чл.51, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки, която предоставя правото на възложителя да избере с кои документи да се 

докажат техническите възможности и квалификация на кандидатите. Изборът на 

възложителя е обусловен от степента на сложност на предмета и от обема на 

обществената поръчка. За да покрие критериите на възложителя, участникът трябва 

да спази точно изискванията от документацията за участие, а именно да представи 

списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, 

свързани с изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности и препоръки за 

добро изпълнение. Към тези документи участникът (по свой избор) може да представи 

и писмо за одобрение на финален доклад по проекта, въз основа на което 

възложителят да направи допълнителна преценка за техническите му възможности. 

Самостоятелно представено обаче това писмо за одобрение на финален доклад по 

проекта няма да замести изискуемите препоръки, посочени в подт.4 от т.Б 

„Придружителни документи” от документацията, предвид значението на препоръката 

да предостави благоприятно сведение дали изпълнението е професионално и в 

съответствие с изискванията на възложителя. 

  

  

 

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

   

     

  

 

 


