
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпрос, зададен от заинтересовано лице в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:„Изработка на печатни рекламни материали за 

нуждите на ЦРЧР“. 

 

 

В искането за разяснения заинтересованото лице е посочило, че: „Искаме да 

участваме във ваша обществена поръчка: 01441-2015-0002“, поради което става видно, 

че лицето е отправило въпрос относимкъм процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изработка на печатни рекламни материали за нуждите на 

ЦРЧР“. 

 

Въпрос 1: „Собственика на фирмата е пенсионер, с 70% инвалидност, 

самоосигуряващ се, няма други назначени служители, отговаряме ли на критериите 

Ви ?“ 

 

Отговор 1: От така поставения въпрос не става ясно дали се реферира към 

посоченото в Обявлението – Раздел III.2.4), че Поръчката е ограничена до предприятия, 

ползващи се със закрила, респ., че е приложим чл. 16 г от Закон за обществените 

поръчки /ЗОП/и, че участниците, които желаят и могат да се ползват от тази 

възможност следва да представят нарочна декларация за вписване в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на 

Европейския съюз, или пък въпросът се отнася до изискването участникът да осигури 

служители или експерти, с опит в извършване на сходни дейности с предмета на 

поръчката, които да бъдат ангажирани с реализиране предмета й, което пък се доказва 

със Списък - декларация на лицата (специалистите), съгласно образеца към 

документацията или въпросът се отнася до това дали може дружеството или 

собственикът му да участват в процедурата и дали към някой от тях се прилагат 

правилата на специална закрила.  

Съобразно горното и при така предоставената информация във въпроса, с 

настоящия отговор следва да се укаже, че участник в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник е длъжен да представи 

оферта в указания в обявлението срок, в която е включено и представяне на участника 

и която е съобразена с изискванията посочени в обявлението и документацията. 

Участниците са длъжни да представят доказателства за изпълнение на всички 

изисквания за технически възможности и квалификация, както и изисквания за 

икономически и финансови възможности, с документи и информация, съобразно 

посоченото в обявлението и документацията. Що се касае до конкретното изискване 



участникът да осигури служители или експерти, с опит в извършване на сходни 

дейности с предмета на поръчката, които да бъдат ангажирани с реализиране предмета 

й, то съответствието с това изискване се доказва със Списък - декларация на лицата 

(специалистите), съгласно образеца към документацията. 

В случай че участник счита че отговаря на изискванията на чл. 16г от ЗОП и се 

ползва от предоставените от същия облекчения, то към представянето си в офертата 

следва да представи декларация за вписване в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. 

 Дали офертата на даден участник, както и дали самият участник отговарят на  

изискванията на Възложителя, посочени в документацията, съответно и на 

изискванията на ЗОП, подлежи на преценка след като нарочно определена от 

Възложителя Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите се запознае с 

офертата на всеки участник и я разгледа по установения в ЗОП ред. 


