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ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план 
на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013“ 
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
 
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, регламентиращ 

писмените разяснения от Възложителя по документацията за участие и във връзка с 
вашето участие в открита процедура с предмет: „Разработване на информационни 
инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“, Ви уведомявам, че е 
постъпило искане за разяснение по следния въпрос:  

 
 
Въпрос:  В раздел II.2.2. от обявлението за обществена поръчка „Икономически и 
финансови възможности” като необходими документи се изисква участникът да представи 
с офертата си ОПР за 2009, 2010 и 2011 г. и баланса за последната финансова година, 
без да е пояснено, че се допускат изключения в зависимост от датата, на която 
участникът е започнал дейността си. 

Ще бъде ли допусната до участие в процедурата офертата на участник, който е 
регистриран и започнал дейността си през 2010 г. и не може да представи ОПР за 2009 
финансова година. 

 

Отговор: Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, икономическото 
и финансово състояние може да се доказва с информация за общия оборот и за оборота 
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на стоките, услугите или строителството, които са предмет на поръчката, за последните 
три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден 
или е започнал дейността си. По аналогия на горецитираната разпоредба това се 
отнася и за отчета за приходи и разходи. Следователно ще бъде допуснат за участие в 
процедурата участник, който не може да представи отчет за приходи и разходи и за трите 
финансови години, поради обстоятелството, че е регистриран и започнал дейността си 
към по-късен момент. 

  

С УВАЖЕНИЕ,  
 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     

 


