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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 68: 

„Според документацията, на стр.43, раздел ІV „Указания към участниците”, т.4 

„Съдържание на офертата”, подточка Б)-16 се изисква „Нотариално заверено 

пълномощно на лицето/а, подписало/и офертата, когато не е подписана от законния 

представител на участника (оригинал)”. 

Ако участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице и пълномощното 

се издава в държава, различна от България, необходимо ли е изготвянето на 

пълномощно с „апостил”, придружено от легализиран превод или е достатъчно 

издаването на фирмено пълномощно, придружено от официален превод.” 

Отговор на въпрос 68: 

В документацията възложителят разграничава по смисъл легализираният превод 

от официалният такъв. На стр.44 от документацията е посочено какво трябва да се 

разбира под всеки един от двата израза. 

На следващо място в документацията възложителят не е поставил изрично 

изискване, когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице, представеното в офертата нотариално заверено от чуждестранния 

нотариус пълномощно на лицето/а, подписало/и офертата, когато не е подписана от 

законния представител на участника, което пълномощно е на чужд език, то да бъде 

представено и в легализиран превод. 

Предвид изложеното е допустимо завереното от чуждестранен нотариус 

пълномощно на лицето/а, подписало/и офертата, когато не е подписана от законния 

представител на участника, което е на чужд език да бъде представено и в официален 

превод. 
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Във връзка със зададения въпрос, следва да се отбележи, че съгласно 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични 

актове, заверката на чуждестранния документ с „апостил” се слага, за да се избегне  

дипломатическата или консулска му легализация, т.е. легализирания превод. 

Предвид изложеното, в случай, че към офертата бъде приложено заверено от 

чуждестранен нотариус пълномощно на лицето/а, подписало/и офертата, когато не е 

подписана от законния представител на участника, на което има и заверка с 

„апостил”, то това пълномощно не е необходимо да бъде придружено от легализиран 

превод. 

Възложителят обръща внимание, че не е достатъчно да бъде издадено само 

фирмено пълномощно. Това пълномощно следва да бъде заверено от чуждестранния 

нотариус (или друг компетентен орган, предвид законодателството на държавата, в 

която е установен упълномощителят). Пълномощно, съдържащо такава заверка трябва 

да бъде представено в офертата в оригинал, като е допустимо преводът на това 

пълномощно да бъде официален. 

 

Въпрос 69: 

„Според документацията на стр.43, раздел ІV „Указания към участниците”, т.4 

„Съдържание на офертата”, подточка Б)-17 се изисква „Нотариално заверен договор 

за учредяване, с който се доказва създаването на обединение – този документ следва 

да се представи ако участника в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице”. 

Моля да уточните, ако участникът в процедурата е обединение на чуждестранни 

юридически лица и споразумението за консорциум се сключва в държава различна от 

България, изисква ли се договорът за сформиране на консорциум да е с „апостил”, 

придружен от легализиран превод или е достатъчно да е оригинал, придружен от 

официален превод на български.” 

Отговор на въпрос 69: 

В документацията възложителят не е поставил изрично изискване, когато 

участникът в процедура е обединение на чуждестранни физически и/или юридически 

лица, представеният в офертата нотариално заверен от чуждестранен нотариус 

договор за учредяване, с който се доказва създаването на обединението, който е на 

чужд език да бъде представен и в легализиран превод. 

Предвид изложеното е допустимо представеният в офертата нотариално заверен 

от чуждестранния нотариус договор за учредяване, с който се доказва създаването на 

обединението, който е на чужд език да бъде представен и в официален превод. 

Във връзка със зададения въпрос, следва да се отбележи, че съгласно 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични 

актове, заверката на чуждестранния документ с „апостил” се слага, за да се избегне  

дипломатическата или консулска му легализация, т.е. легализирания превод. 
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Предвид изложеното, в случай, че към офертата бъде приложен договор за 

учредяване на обединението, съдържащ нотариална заверка на подписите, извършена 

от чуждестранен нотариус, на който има и заверка с „апостил”, то такъв договор не е 

необходимо да бъде придружен  от легализиран превод. 

Възложителят обръща внимание, че представеният на чужд език договор за 

учредяване на обединението трябва да съдържа удостоверяване на подписите на 

участниците в обединението, съответно на техните законни представители, извършено 

от чуждестранния нотариус (или друг компетентен орган, предвид законодателството 

на държавата, в която е учредено обединението). Договор, съдържащ  такова 

удостоверяване трябва да бъде представен в оригинал или в нотариално заверено 

копие и е допустимо преводът на този договор да бъде официален. 

 

  

 

   

  

С уважение, 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър на икономиката, енергетиката 

и туризма 

 

 

 

  

 


