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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 39:      

„В случай, че участник в процедурата е обединение и в договора за обединение е 

упълномощено лице, което да представлява участника, да осъществява връзката с 

възложителя и да подписва документите към офертата, допустимо ли е това лице да 

подпише техническата и финансовата оферта, въз основа на упълномощаването в 

договора за обединение? В случай, че се изисква офертата да бъде подписана от 

всички членове на обединението (от техните представители), това изискване отнася 

ли се и за всички останали приложени документи?” 

Отговор на въпрос 39: 

1. Съгласно разпоредбата на чл.39 от ЗЗД обемът на представителната власт на 

пълномощника спрямо третите лица се определя според това, което упълномощителят 

е изявил.  

При така посочения във въпроса обем на делегираните права, на 

упълномощеното лице не са предоставени права за извършване на правни действия от 

името и за сметка на всички участници в обединението, каквито представляват 

подписването и подаването на оферта за участие в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

Следователно, доколкото предоставените на упълномощеното лице права са „да 

представлява участника, да осъществява връзката с възложителя и да подписва 

документите към офертата”, те не могат да се тълкуват разширително в смисъл, че му 

е предоставено право и да подписва техническата и финансовата оферта от името на 

всички участници в обединението. Подаването на оферта от лице, в качеството му на 

пълномощник на основание на така посочения във въпроса обем  на представителната  

му власт е превишаване на представителната власт на лицето, от което изхожда и в 

този случай няма да има валидно постъпила оферта. В тази връзка офертата следва да 

се подаде общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, 

които трябва да подпишат и подпечатат офертата. 
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2. Съгласно т.4 „Съдържание на офертата”, Б. „Придружителни документи” от 

документацията за участие по настоящата процедура когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 

от  посочения в Б. „Придружителни документи” списък се представят от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. В тази връзка за тези от 

документите, за които се изисква да бъдат представени в оригинал, следва да са 

подписани от лицето/та, представляващо/и юридическото лице, включено в 

обединението и подпечатани със „свеж” печат  на самото юридическото лице. За тези 

от документите, за които се изисква да бъдат представени в копия, тези копия трябва 

да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, 

представляващо/и юридическото лице, включено в обединението и подпечатани със 

„свеж” печат  на самото юридическото лице.   

  

Въпрос 40: 

„В случай на обединение, допуска ли се офертата и приложенията към нея да са 

подпечатани с печата на който и да е от партньорите или е необходимо документите 

да бъдат заверени с печата на определения за водещ съдружник?” 

Отговор на въпрос 40: 

В случай на обединение офертата следва да се подаде общо, от името на 

представителите на лицата, участващи в обединението, които трябва да подпишат и 

подпечатат офертата. 

С оглед изложеното е недопустимо офертата и приложенията към нея да са 

подпечатани с печата на който и да е от партньорите в обединението. 

Съгласно т.4 „Съдържание на офертата”, Б. „Придружителни документи” от 

документацията за участие по настоящата процедура когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 

от  посочения в Б. „Придружителни документи” списък се представят от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. В тази връзка за тези от 

документите, за които се изисква да бъдат представени в оригинал, следва да са 

подписани от лицето/та, представляващо/и юридическото лице, включено в 

обединението и подпечатани със „свеж” печат  на самото юридическото лице; по 

отношение на физическите лица, участващи в обединението няма изискване за 

заверка с печат на представените документи. За тези от документите, за които се 

изисква да бъдат представени в копия, тези копия трябва да бъдат заверени с гриф 

„Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и юридическото лице, 

включено в обединението и подпечатани със „свеж” печат  на самото юридическото 

лице. За посочените   документи не се изисква да бъдат  заверени с печата на 

определения за водещ съдружник. 
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Въпрос 41: 

„В случай, че участник е обединение, необходимо ли е в допълнение към 

декларациите, които се изготвят и представят от всеки от членовете на обединението, 

да бъдат изготвени такива и от името на обединението, като участник?” 

Отговор на въпрос 41: 

Съгласно т.4 „Съдържание на офертата”, Б. „Придружителни документи” от 

документацията за участие по настоящата процедура когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 

от  посочения в Б. „Придружителни документи” списък се представят от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

В тази връзка в случай, че обединението не е юридическо лице, не е необходимо 

в допълнение към декларациите, които се изготвят и представят от всеки от членовете 

на обединението, да бъдат изготвени такива и от името на обединението, като 

участник. 

 

Въпрос 42: 

„Партньор в обединение е чуждестранно юридическо лице, което няма 

окончателно изготвен и приключен годишен финансов отчет за 2009г., тъй като срокът 

за това спрямо националното му законодателство е до месец юли 2010г. При това 

положение, бихте ли приели прилагането на временен баланс и отчет за 2009г. в 

неокончателен вид,придружени с уточняваща декларация, съответно извадка от 

приложимото за юридическото лице законодателство или е достатъчно представянето 

на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2006г., 2007г. и 2008г.” 

Отговор на въпрос 42: 

При провеждане на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 

възложителят следва да извърши проверка на годността и потенциала на участника да 

изпълни поръчката. Тази проверка се извършва на база критериите за подбор, които 

включват минималните изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участника. В тази връзка възложителят изисква информация за общия и 

специализирания оборот за последните три финансови години, а именно 2007г., 

2008г. и 2009г. Това изискване е еднакво за всички участници, поради което е 

недопустимо да се даде възможност на участник да представи изискваната финансова 

информация за друг период, а именно за 2006г., 2007г. и 2008г., тъй като по този 

начин от една страна би се нарушила равнопоставеността между всички участници, а 

от друга би довело до дискриминация по отношение на останалите. 

Предвид изложеното, след като чуждестранното юридическо лице желае да 

участва в обединението, което ще подаде оферта по настоящата обществена поръчка, 

то това лице следва да се съобрази  с изискванията на възложителя и да представи  

изискуемите от последния документи за съответните периоди, посочени в 

документацията. 
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Въпрос 43: 

„Във връзка с изискванията за квалификация и умения на Ръководител проекта 

„диплома за висше образование, степен магистър в една от следните области: право, 

публична администрация, икономика, управление на човешките ресурси, социални 

науки или друга област, еквивалентна на изброените” и на Ключов експерт 2: Експерт 

„Анализи” – „диплома за висше образование, степен магистър в една от следните 

области: право, публична администрация, социология, европейска интеграция, 

икономика, публичен мениджмънт, публични политики, социални науки или друга 

област, еквивалентна на изброените”, моля да уточните дали експерт с различно 

образование от изброените по-горе (например техническо), притежаващ богат 

професионален опит в социалната сфера и отговарящ на всички останали изисквания 

за съответната позиция се приема за допустим.” 

Отговор на въпрос 43: 

Изискванията за квалификация и умения и професионален опит на ключовите 

експерти са кумулативно заложени в документацията по настоящата обществена 

поръчка, т.е. всички изисквания едновременно следва да са налице, за да се приеме, 

че съответното лице, предложено за ключов експерт отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 

Въпрос 44: 

„Партньор в обединение е юридическо лице, регистрирано съгласно белгийското 

законодателство. Информацията от търговския регистър в Белгия се поддържа от 

централизирана система Banque Carrefour des Entreprises (BCE), в която се 

актуализират данните за всички търговски дружества, както и всички регистрационни 

процеси се осъществяват посредством нея. 

В тази връзка, достатъчно ли е представянето на актуална извадка от системата 

за удостоверяване на регистрацията и на актуалното състояние на съответното 

дружество и необходима ли е легализация?” 

Отговор на въпрос 44: 

Съгласно чл. 24, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки  чуждестранните юридически лица следва да приложат към своите   оферти  

еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от 

съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Този 

документ следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на 

представяне на офертата или от него да е видно, че е валиден към момента на 

подаване на офертата. Този документ трябва задължително да бъде представен освен 

на съответния език, но и в легализиран превод. 

За легализирането на съответните документи следва да се приложат 

изискванията и процедурата съгласно т.10, предложение първо и т.11 от „Общите 

разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина”. Тези изисквания се 
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прилагат по отношение на документите (публични актове), произхождащи от държави, 

които не са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 

чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961г., която е в сила 

за Република България от 30 април 2001г. 

По отношение на документите (публични актове), произхождащи от държави, 

които са страни по посочената конвенция, последната предвижда унифициран способ 

за оформяне на тази категория документи – чрез поставяне върху самия документ или 

в приложение към него на специално удостоверение (apostille) „апостил”. 

Снабдените с оригинален „апостил” документи се освобождават от всякакви 

следващи форми на заверка и легализация (от други, висшестоящи местни органи в 

страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство 

на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят). 

Документите, произхождащи от държави-страни по конвенцията ще се 

признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има 

поставен в оригинална форма „апостил”. В случай, че документите не притежават или 

не могат да бъдат снабдени с „апостил”, за да произведат действие на територията на 

България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата 

процедура, посочена в „Общите разяснения относно оформянето на документи от и за 

чужбина”. 

 

Въпрос 45: 

„Освен за декларациите по чл.47 от ЗОП, допуска ли се декларациите за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и за липса на конфликт на 

интереси (Приложение № 4.1 и приложение № 4.2 към документацията) да бъдат 

подписани на български език, когато декларатор е лице, което не е български 

гражданин и не владее езика, но е запознат със съдържанието на декларацията.” 

 Отговор на въпрос 45: 

В случай, че лицето/лицата, което/които следва да декларират обстоятелствата, 

посочени в:  

- Декларацията за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване 

принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 - Приложение № 4.1 от документацията и  

- Декларацията 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 от 

документацията 

 са чуждестранни физически лица, то е допустимо горепосочените декларации 

да се представят на български език, като след текста, изписан на български език се 
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сложи и текст в декларациите, че лицето разбира съдържанието на документа, който 

подписва и се положи подписа на съответното чуждестранно физическо лице. 

 

 

 

 

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 


