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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 71: 

„Нашата организация е чуждестранно юридическо лице със статут на държавна 

фондация и нейният управителен орган е съставен от членове на правителството на 

страната и на други държавни институции, като тяхното членство не е персонално, а 

обусловено от заемания от тях държавен пост. Поради естеството на организацията, тя 

е вписана в Регистъра на Министерството на образованието. В местното 

законодателство е предвидено подобно Удостоверение и то ни се издава от самото 

Министерство, като това е документът, който удостоверява актуалното ни състояние, 

както и регистрацията по условията на местното право без да се цитират членовете на 

управителния орган. Това е административна особеност на местното законодателство. 

Можем ли да приемем, че ще разгледате удостоверението от Министерство на 

образованието, като удостоверение за актуално състояние, издаден от компетентния 

орган в страната на участника?” 

Отговор на въпрос 71: 

Удостоверението за актуално състояние е официален документ, издаден от 

определена административна структура/длъжностно лице в кръга на службата му по 

установените форма и ред. 

Удостоверението за актуално състояние се изисква с цел проверка легитимацията 

на участника – юридическо лице, тъй като в този документ се отразяват данни относно 

наименование му, вида на участника, правния му статут,  предмета му на дейност, 

седалището, лице/а, които го представляват, начинът на представляване и др. 

съобразно данните, вписани в съответния регистър.  

В случай, че участник в настоящата обществена поръчка е чуждестранно 

юридическо лице, то към офертата си такъв участник следва да приложи еквивалентен 

на удостоверението за актуално състояние документ на съдебен или административен 

орган от държавата, в която е установен. 
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В случай, че от представения/те документ/и от участника могат да се установят 

посочените по-горе обстоятелства и този/тези документ/и е/са издаден/и от 

съответния/те (предвид законодателството на държавата, в която е установен 

участникът) компетентен съдебен или административен орган/и, в кръга на 

неговите/техните правомощия, то такъв документ/и следва да се счита за 

еквивалентен/и на удостоверението за актуално състояние. 

 

Въпрос 72: 

„Предвид особеността на чуждестранната държавна организация и статута й, 

съгласно местното законодателство, управителният орган е упълномощил Управителя 

на организацията да полага на всички документи подписа си, за което се прилага 

декларация – удостоверение и 2 броя генерални пълномощни нотариално заверени. 

Поради което офертата, всички декларации и документи съгласно Техническото 

задание от т.4, Б) „Придружителни документи” се подписват задължително единствено 

и само от Управителя на организацията. При кандидатстване за други обществени 

поръчки тази административна особеност беше взета под внимание от съответните 

български институции в ролята на Възложители, за което можем да приложим техните 

отговори. Бихте ли уважили тази административна особеност и бихте ли одобрили тези 

документи за административно валидни?” 

Отговор на въпрос 72: 

Съгласно документацията по настоящата обществена поръчка, офертата следва 

да се подпише от законния представител на участника. В случай, че офертата е 

подписана от лице, което не е законен представител на участника, към офертата 

следва да бъде приложено нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало 

офертата. В случай, че пълномощното е издадено в друга държава и е заверено от 

чуждестранен нотариус, е допустимо преводът на това пълномощно, приложен към 

офертата да бъде официален. Самото пълномощно трябва да бъде представено в 

офертата в оригинал. 

В документацията за всяка от изискуемите от възложителя декларации, които 

следва да се съдържат в офертата, е посочен кръга от лицата, които следва да ги 

подадат. Следва да се обърне внимание, че част от обстоятелствата, обект на 

деклариране касаят участника, съответно представляващия/щите участника, и в тази 

връзка те се декларират от лицето/лицата, което/които представляват участника в 

това му качество.  

Друга част от обстоятелствата обаче касаят лично деклараторите и те се 

декларират от тях в качеството им на физически лица. В тази връзка е недопустимо 

едно лице да декларира наличие/липса на обстоятелства, които касаят друго 

физическо лице. 

На следващо място трябва да се има предвид разпоредбата на чл.68, ал.6 от ЗОП,  

според която комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с  



 3 

предварително обявените от възложителя условия. Предвид представените в офертата 

документи, както и изискванията на ЗОП и документацията, комисията по 

разглеждане, оценка и класиране на офертите е компетентна да се произнесе относно 

допустимостта на участниците, поради което е недопустимо по реда на предоставяне 

на разяснения по документацията възложителят да се произнася относно 

допустимостта на потенциален участник в настоящата процедура. 

 

Въпрос 73: 

„Нашата организация е вписана в списъка на Европейската комисия (ЕК) като 

„Mandated body”. Освен това сме активен партньор на EuropeAid към Офиса за 

международно сътрудничество на ЕК и е регистрирана в Pador. Имайки предвид тези 

обстоятелства, приемате ли че нашата организация може да представи тези 

доказателства като „Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени 

стопански субекти на държава-членка на ЕС?” 

Отговор на въпрос 73: 

Разпоредбата на чл.53а, ал.1 от ЗОП дава възможност на участник в процедурата 

да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени 

стопански субекти, но на държава-членка на Европейския съюз. 

Регистрацията на участника в горепосочения списък предполага, че при 

вписването му участникът предварително е доказал съответните обстоятелства, за 

чието наличие/липса  е представил изискуемите документи по чл.50, ал.1 и 2, чл.51, 

чл.53, ал.1 и чл.48, ал.2 от ЗОП. 

Следва да се има предвид, че с оглед представените от участника документи в 

офертата, комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще прецени 

дали и доколко са налице обстоятелствата по чл.53а от ЗОП. 

 

Въпрос 74: 

„При огромния обем от административни документи, който сме длъжни да 

представим като чуждестранно юридическо лице, бихте ли одобрили, ако 

чуждестранното лице не гражданин на България и не владеещ български език, 

удостовери в една единствена декларация (надлежно преведена и заверена от 

агенция за преводи), че е запознат със съдържанията на всички прилагани 

декларации и приложения по ТЗ, които той подписва на български език, тъй като 

изречението, съгласно отговор на въпрос 18 от 18.03.2010г. не би могло да се вмъкне 

в текста на договора за възлагане на обществена поръчка с оглед указанието на т.15 

от раздел Б) „Придружителни документи”?” 

Отговор на въпрос 74: 

В случай, че участникът по настоящата обществена поръчка е чуждестранно 

юридическо лице и лицето/лицата, които имат задължение да подадат посочените в 

документацията декларации, съответно да подпишат други документи на български 

език във връзка с подаваната от участника оферта са чуждестранни физически лица, е 
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допустимо всеки един от тях в отделна декларация да заяви, че разбира съдържанието 

на всички документи, които са на български език и, на които е положил подписа си, 

като изчерпателно изброи тези документи в  декларацията.   

  

 

 

 

 

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

 

 

 

  

 

 


