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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 62: 

„Във връзка с въпрос 18 – приемливо ли е декларациите, подписани от 

чуждестранни физически лица, да са на български език, да съдържат текст, че те 

разбират съдържанието на документа, който подписват, и имената и другите данни в 

декларацията да са въведени на латиница.” 

Отговор на въпрос 62: 

Съгласно документацията за участие в настоящата обществена поръчка когато 

участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език, документът по подт.1 от т.Б 

„Придружителни документи”, представляващ документ за търговска регистрация  се 

представя в легализиран превод, а документите по подточки 3, 4 (включваща и 

Декларацията по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение А), 5, 6 (Декларации за 

отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП), 7 (Декларация за 

предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и 

независимост при управление и изпълнение на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - Приложение № 4.1), 

8 (Декларация за липса на конфликт на интереси по отношение на изпълнение на 

предишни дейности, свързани с одит на системи за управление и контрол на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 - 2013 през последните 3 години –  Приложение № 4.2), 9, 10 и 13  

които са на чужд език, се представят и в официален превод. 

Предвид отговори по въпроси 18, 45 и 59 по настоящата обществена поръчка е 

допустимо посочените декларации да се представят на български език, като след 

текста, изписан на български език се сложи и текст в декларацията, че лицето разбира 
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съдържанието на документа, който подписва и се положи подписа на съответното 

чуждестранно физическо лице. В този случай обаче целия текст на декларацията 

трябва да бъде на български език. Не е допустимо част от текста на декларацията да 

бъде на български език, а друга част на чужд език. 

 

Въпрос 63:  

„За доказване техническите възможности на кандидата се изискват минимум 5 

проекта, свързани с изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности. За 

изпълнението на това изискване кандидатите трябва да представят декларация, 

придружена с копия от съответните договори и препоръки за добро изпълнение. 

Моля да уточните дали при предоставяне на копия от договори, официални 

писма- препоръки за одобрение на финален доклад и документ за извършено финално 

плащане, може да считаме, че отговаряме на така заложеното изискване.” 

Отговор на въпрос 63:  

Изискването на възложителя за представяне на декларация, съдържаща списък 

на основните договори за услуги, извършени през последните три години, свързани с 

изпълнението на сходни с обекта на поръчката дейности, придружена с копия на 

съответните договори и  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 декларация, съдържаща списък на основните договори 

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

с обекта на поръчката дейности, придружена с копия на съответните договори и  

препоръки за добро изпълнение. Към тези документи участникът (по свой избор) може 

да представи и официални писма за одобрение на финален доклад  и документ за 

извършено финално плащане, въз основа на което възложителят да направи 

допълнителна преценка за техническите възможности на участника. Самостоятелно 

представени обаче тези официални писма за одобрение на финален доклад и 

документ за извършено финално плащане няма да заместят изискуемите документи, 

посочени в подт.4 от т.Б „Придружителни документи” от документацията. 

 

  

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 


