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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 46:  

„Достатъчно ли е като документ за закупена документация по точка 14 от 

указанията към участниците за провеждане на процедурата, да се приложи платежно 

нареждане за сумата за закупуване на документацията, тъй като не разполагаме с 

издадена фактура?”  

Отговор на въпрос 46: 

Платежното нареждане, издадено от банката при плащане на цената на 

документацията по настоящата обществена поръчка по сметка на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма е документ, удостоверяващ извършеното плащане.  

Предвид изложеното, платежно нареждане, в което има отбелязване  "за закупуване на 

документация"  е документа за закупена документация за участие по смисъла на подт.14 

на т.Б „Придружителни документи” от документацията за участие, копие от който следва 

да бъде приложен към офертата.  

  
  Въпрос 47: 

 „Според текста на чл.51а от ЗОП кандидат или участник може да използва 

ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при 

условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси, както и във връзка с 

чл.54, пар.5 и 6 на Директива 2004/17/ЕО и чл.47, пар.2 и 43, пар.3 на Директива 

2004/18/ЕО, 

1. Моля да потвърдите дали при въпросната обществена поръчка, кандидатът може 

да използва ресурсите на други физически или юридически лица за изпълнение на 

минималните икономически и финансови (точка 2, подточка А „Изисквания, на които 

трябва да отговарят участниците” от документацията за участие в обществената поръчка) 

и на изискванията на техническия капацитет (точка 2, подточка Б „Изисквания, на които 
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трябва да отговарят участниците” на документацията за участие в обществената 

поръчка). 

2. Моля да уточните приемливата форма за представяне на доказателства, че 

разполагаме с ресурси на други физически или юридически лица.” 

Отговор на въпрос 47: 

1. 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 

участниците, за техническите им възможности и квалификация. В резултат от тяхното 

разглеждане възложителят преценява доколко участникът е финансово стабилен, 

притежава необходимия опит, има нужните знания, умения и др. за изпълнение на 

договора. В този смисъл, критериите за подбор имат за цел да определят способността на 

участника да изпълни конкретната поръчка. 

Когато даден участник не може да покрие изискванията на възложителя, той може 

да ползва ресурсите на други физически или юридически лица, съгласно разпоредбата 

на чл.51а, ал.1 от ЗОП. В случая обаче под „ресурси” следва да се разбират активи 

(техника, сгради и др.), както и персонал, но не и собствени финансови ресурси, отчетен 

оборот (общ и специализиран), предишен опит и брой изпълнени договори. Причината 

за това е, че със собствените финансови ресурси, оборота и броя изпълнени 

договори участникът доказва своите собствени възможности и резултати за един 

минал период. 

Предвид изложеното и с оглед настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка, участникът не може да ползва: 

1. общия и специализиран оборот на други физически или юридически лица за  

последните три финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.), за да докаже 

съответствието си с поставените от възложителя изисквания в подт.1 и 2 от т.А 

„Изисквания за икономическо и финансово състояние на участника” и 

2. броя успешно изпълнени през последните три години проекта/договори от други 

физически или юридически лица, свързани с изпълнението на сходни с обекта на 

поръчката дейности, за да докаже наличие на опит в консултирането в публичния и/или  

частния сектор по сходни с обекта на поръчката дейности, предвид поставеното от 

възложителя изискване в подт.1 от т.Б „Изисквания за технически възможности и 

квалификация на участника”, като и 

3. да се ползва от въведена на други физически или юридически лица система за 

управление на качеството съгласно серията стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 

или еквивалентен сертификат, или спазването на еквивалетни мерки за осигуряване на 

качество, за да докаже съответствието си с поставеното от възложителя изискване в 

подт.2 от т.Б „Изисквания за технически възможности и квалификация на участника”. 

 В случай, че участникът не може да покрие минималните изисквания на 

възложителя за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и 
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квалификация той може да се обедини с други физически и/или юридически лица и да 

образуват обединение. Когато неперсонифицирано обединение (например гражданско 

дружество по реда на ЗЗД) участва в процедурата, за да се приеме, че отговаря на 

изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и 

квалификация е необходимо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност (а 

не всеки поотделно), да отговарят на поставените изисквания. Посоченото в предходното 

изречение не се отнася за наличието на въведена система за управление на качеството 

съгласно серията стандарти ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен 

сертификат, или  спазването на еквивалетни мерки за осигуряване на качество, каквото 

изискване възложителят е въвел в подт.2 от т.Б „Изисквания за технически възможности 

и квалификация на участника” от документацията. За да е налице съответствие на 

участника – обединение с това изискване на възложителя е необходимо всяко от 

участващите в обединението лица да притежава и представи съответния сертификат или 

да представи други доказателства за спазването на еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. 

 2. За доказване на обстоятелството, че участникът ще  има на свое разположение 

ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, 

участникът следва да представи споразумение за партньорство, договор/и (граждански 

договор/и; договор/и за отдаване под наем и др.), сключен между него и предоставящото 

ресурсите физическо или юридическо лице. Чрез договора се обективира волята и на 

двете подписали го страни и е видно постигнатото между тях споразумение и съответно 

поетите от страна на предоставящото лице задължения относно конкретните ресурси, 

които ще се предоставят на участникът в обществената поръчка; периода, за който се 

предоставят и други съществени моменти. 

 

Въпрос 48: 

„Ако един кандидат реши да се възползва от ресурсите на други физически или 

юридически лица, бихте ли уточнили дали те следва да отговарят на някое от 

изискванията, определени за участниците в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка.” 

Отговор на въпрос 48: 

Възложителят не е поставял условие в документацията по настоящата обществена 

поръчка, физическите или юридически лица, които ще предоставят   ресурси на 

участника при изпълнение на поръчката, да отговарят на същите изисквания за подбор, 

на които трябва да отговаря участникът. 

 

 

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 


