
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  и к о н о м и к а т а ,  
 е н е р г е т и к а т а  и  т у р и з м а  

 
 

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8 
Тел: +3592 940 71 

Факс: +3592 987 21 90, +3592  981 99 70, +3592  981 50 39 
e-mail: e-docs@mee.government.bg 

 

 

  

 

 

 

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 65: 

„В раздел ІV.”Указания към участниците за условията и реда на провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка”, т.2 „Изисквания, на които 

трябва да отговарят участниците”, А) „Изисквания за икономическо и финансово 

състояние”, т.1. е посочено изискването за предоставяне на копия от счетоводен 

баланс и отчетите за приходи и разходите за последните три финансови години – 

2007г., 2008г. и 2009г. 

Участник в обявената процедура ще бъде чуждестранно юридическо лице. 

Съгласно законодателство на държавата, където е регистриран участника, 

счетоводният баланс и отчета за приходи и разходи за 2009г. ще бъдат изготвени през 

месец юни 2010г. Моля, да посочите допустимо ли е представянето на предварителен 

счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи предвид обстоятелствата.” 

Отговор на въпрос 65: 

        В офертата си участникът следва да представи две от съставните части на 

годишния финансов отчет, а именно счетоводен баланс и отчет за приходите и 

разходите за последните три финансови години – 2007г., 2008г. и 2009г. В случай, че 

участник е чуждестранно юридическо лице, следва да се има предвид по отношение 

на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2009г., че годишния 

финансов отчет, чийто съставни части са те, следва да бъде одобрен и приет от 

общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган на участника 

съгласно законодателството на държавата, в която той е установен, най-късно към 

датата на подаване на офертата. Без значение е, че към тази дата годишния финансов 

отчет за 2009г. може да не е публикуван. 
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Предвид изложеното, след като чуждестранното юридическо лице желае да   

подаде оферта по настоящата обществена поръчка, то това лице следва да се 

съобрази  с изискванията на възложителя и да представи  изискуемите от последния 

документи за съответните периоди, посочени в документацията. 

 

 Въпрос 66: 

 „В раздел ІV. ”Указания към участниците за условията и реда на провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка”, т.2 „Изисквания, на които 

трябва да отговарят участниците”, Б) „Придружителни документи” и изискването на 

официален превод на документите по т.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13 моля, да посочите 

приема ли се за „официален превод”, заверка на преведените документи от съда в 

съответната държава, който се счита за „официален” според местното 

законодателство.” 

 Отговор на въпрос 66: 

 От така формулирания въпрос не става ясно заверката от съда в съответната 

държава върху кои документи ще бъде поставена – върху документите, които следва 

да бъдат преведени или върху превода им. 

 Предвид изложеното следва да се има предвид, че съгласно документацията за 

участие по настоящата обществена поръчка при изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

 Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, документите по подт.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13 от т.Б. 

„Придружителни документи”, които са на чужд език, се представят и в официален 

превод. 

 Съгласно документацията под „официален превод” се има предвид превод, 

извършен от заклет преводач върху специалната бланка на агенция за преводи и 

заверена от същата с подпис и печат. 

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 67:   

„В раздел ІІ. „Техническа спецификация”, т.7 „Изисквания към екипа за 

изпълнение” на експертите на дейностите е посочено, че „трябва да бъде представен 

документ, доказващ, че предложеното лице има описания опит.”. 

Моля, да посочите препоръките допустим документ ли са за доказване на опита 

на експерта.” 

Отговор на въпрос 67:  

За доказване на обстоятелството, че предложеното за експерт лице има опит в 

изискуемите сфери е допустимо да бъдат представени препоръки, но от същите следва 

да е видна най-малко следната информация: 
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- сферата, в която е придобит опита и изпълняваните от експерта задължения; 

- благоприятно сведение, че изпълнението е професионално и в съответствие с 

изискванията на възложителя/работодателя.   

Ако препоръката/ите се представят с цел доказване на години опит, то освен 

горепосоченото съдържание в същите следва да е посочен и периода, през който е 

придобит съответния опит. 

 

 

   

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

 

  

 


