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Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 

развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 

официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Социологически 

проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” по позиции, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и 

изготвяне на изследователски доклади" 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и изработване 

и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и 

електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013", 

на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме 

следното: 

 

Въпрос: 

В приложение № 9 се изисква да се декларира, че участникът в процедурата е 

регистриран по Закона за търговския регистър (ЗТР). В случай че потенциалният 

участник не е регистриран по ЗТР, може ли да вземе участие в обявената от вас 

открита процедура или това обстоятелство би било пречка?  

 

Отговор: 

В т. 2 от раздел I. „Документи за подбор“ на глава IV „Необходими документи“ 

от документацията изрично е посочено, че ако участниците са юридически лица или 

еднолични търговци и не са посочили ЕИК, е необходимо да представят заверено 

копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние. 

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на 

представяне на офертата за участие в откритата процедура. Декларацията съгласно 

Приложение № 9 от документацията се изисква, респ. е необходимо да се представи, 

само от участник, който е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда 

на ЗТР. В този смисъл, липсата на регистрация по ЗТР не е пречка за участие в 

откритата процедура, ако са спазени нормативните изисквания и тези, поставени от 

възложителя. 

 
 

С уважение: 

 

 

 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА,  

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 


