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Отговори на поставени въпроси по обявена документация за провеждана 
процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Междинна 
оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 
знанието и иновационни дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността 
на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013”, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки. 
 
ВЪПРОС №5: В Документацията за участие в обществената поръчка, част VІ. 
„Необходими документи” е посочено, че „когато участникът предвижда участие на 
подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят за 
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 
участие.” 

1. Моля, да уточните дали подизпълнителите трябва да 
отговарят на някое от минималните изисквания за технически 
и финансови възможности, които се отнасят за участника. 

 
2. Моля, да уточните, кои изисквания следва да се „прилагат 

съобразно вида и дела на тяхното участие.” 
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №5:  В чл. 56, ал. 2 от Закона за обществените поръчки е 
посочено, че когато участникът в обществената поръчка предвижда участие на 
подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 се представят за 
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида на 
дейностите/работите, които ще се извършват и дела на тяхното участие. По 
този начин ще бъде направена преценка дали съответният подизпълнител отговаря 
на поставените изисквания с оглед извършването на съответните дейности/работи 
(чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП).  
 
Изискванията на Възложителя и тяхното изпълнение се съотнасят към вида и обема 
на приноса на подизпълнителя в изпълнението на обществената поръчка.  
 
 
ВЪПРОС №6: Съгласно т. 8.3 от Документацията за участие, част ІV. „Условия за 
участие „когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или 
обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то 
тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в 
държавата, в която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, 
декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението”. 

 



 
Моля да уточните допустимо ли е когато членове на управителния орган на 
участника са чуждестранни граждани, те да подпишат декларациите по чл. 
47 от ЗОП на български език, при условие, че към тях се включи текст, че 
лицето разбира съдържанието на декларацията? 
 
ОТГОВОР НА ВЪПРОС №6:  Предвид разпоредбата на чл. 47 от Закона за 
обществените поръчки, в документацията по обществената поръчка са заложени 
изисквания за представяне на декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За посочените 
декларации са изготвени образци, които съдържат обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 
и 5 от ЗОП, чиято липса следва да бъде удостоверена от всеки един участник в 
обществената поръчка.  
 
Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът в процедура е чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по ал. 1, т. 5 - 
декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5,  които са на чужд 
език, се представят в превод.  
 
В случай, че няма да се представят документи на чужд език, декларирането на 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се удостоверява с поставянето на 
подписа на съответното лице, което по закон е задължено да го направи и чието 
разбиране на съдържанието се предполага. 

 
 

ВЪПРОС №7: Съгласно т. 3 от част VІ. „Необходими документи” от Документацията 
за участие, „в случай, че обединението, което не е юридическо лице” трябва да бъде 
представен „акт за учредяване на обединението /сдружението/ или друг заместващ 
го документ”. 

 
Моля да потвърдите, че не е необходима нотариална заверка на подписите 
на лицата, учредяващи и представляващи участниците в 
обединението/сдружението.  
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №7: Документите, които следва да бъдат представени по 
обществената поръчка трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в 
закона. В настоящата документация не е заложено изискване, свързано с наличието 
на нотариална заверка на подписите на лицата, учредяващи и представляващи 
участниците в обединението (сдружението).  
 
 

ВЪПРОС №8: От текста на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки (Образец 15) е видно, че същата се отнася единствено до 
физически лица.  

 
Моля да потвърдите, че това е техническа грешка и текста на Декларацията 
би следвало да се отнася до всички участници в процедурата, съгласно 
раздел ІV, т. 1 (условия за участие – стр. 6) от документацията за участие. 
Във тази връзка моля да ни укажете точния текст, който да съдържа 
гореуказаната декларация, касаеща случай на юридическо лице. 
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №8: Текстът на декларацията по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона 
за обществените поръчки е относим към всички участници в процедурата – 
физически и юридически лица. 
 
Съгласно раздел VI “Необходими документи”, т. 5 от документацията, участниците 
следва да представят Справка - декларация, съдържаща списък на основните 
договори, изпълнени през последните три години (2007 г., 2008 г., 2009 г.) с 
посочване на дати на сключване, контрагенти, стойност и срок на 
приключване. Договорите може да са приключили и през 2010 година.  
 

 
 
 



ВЪПРОС №9: Образец 3 от тръжната документация „Предлагана цена” визира 
представяне на ценовото предложение освен като обща стойност и на „Детайлизиран 
бюджет с единични цени”. Достатъчно ли е представянето на единична цена по 
дейност (с ДДС и без ДДС) или е необходимо още по-голямо (или разнообразно) 
детайлизиране на ценовото предложение и по какви критерии? 
 
ОТГОВОР НА ВЪПРОС №9: Детайлизираният бюджет с единични цени включва 
единичните цени по всяка една от дейностите, които са предвидени да бъдат 
извършени от участника за изпълнение на обществената поръчка в нейната цялост 
на базата, на която е формирана общата цена по офертата. 
 
 
ВЪПРОС №10: В Образец 16 от тръжната документация „Списък на предложения 
ключов екип”, таблица, ред последен съдържа обобщение на представените за всеки 
експерт образование, опит и квалификации. Въпросът ни е как да обобщим 
образователната квалификация на екипа – като посочим само последната, 
достигната от всеки член на екипа образователна степен (напр. Магистър по 
международно право) или да посочим всяка една от образователните квалификации, 
притежавана от всеки член на екипа поотделно, напр. КЕ2: Магистър по 
международно право, Бакалавър по право, Средно образование: езикова гимназия 
„К.Драмалиев” с преподаване на немски език. 
 
ОТГОВОР НА ВЪПРОС №10: В последния ред на таблицата от Образец 16 следва 
да се напише общия брой на експерти със съответното образование (напр. магистър), 
като се има предвид последната образователна степен, достигната от лицето. 
 
 
ВЪПРОС №11: В случай на участник, който е неперсонифицирано обединение на 
юридически лица, Декларация по Образец 11 от тръжната документация следва да се 
представи от обединението, като цяло, или от всеки един член на това обединение 
поотделно, относимо към експертите, с които съответното лице участва в 
изпълнението на проектните дейности? 
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №11: Когато участникът в процедурата е обединение, което 
не е юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението следва да представи декларация по Образец 11 относно експертите, 
които предлага. 
 
 

ВЪПРОС №12: В приложение Образец 6 от тръжната документация Договор за 
възлагане на обществената поръчка следва ли да се попълнят административните 
данни за участника (изпълнител по съответния договор)? 
 
ОТГОВОР НА ВЪПРОС №12: Проектът на договор за възлагане на обществена 
поръчка (Образец 6) се прилага с попълнени административни данни на участника, 
подписан и подпечатан, без попълнени цени. 
 


