
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  открита  процедура  за  сключване  на 
рамково споразумение с предмет: „Организиране и провеждане на събития (конференции, 
обучения, семинари и други) на територията на Република България за нуждите на ЦРЧР“

До възложителя е изпратено писмо, с посочено основание: „Въпрос по обществена поръчка“, 
от което следва да се направи извод, че същото съставлява искане за разяснения по чл. 29 от 
ЗОП.

Въпрос  1:  „Във  връзка  с  открита  процедура  за  сключване  на  рамково  споразумение  с 
предмет:  „Организиране  и  провеждане  на  събития  (конференции,  обучения,  семинари  и 
други) на територията на Република България за нуждите на ЦРЧР“, в рамките на която сте 
предвидили "Услуги, свързани с организирането на събития; Услуги на туроператори и на 
туристически агенции; спомагателни туристически услуги; Услуги на туристически агенции 
и  спомагателни  туристически  услуги;  Услуги,  свързани  с  пътувания;  Услуги  по  хотелско 
настаняване;  Услуги  по  организирането  на  срещи и  събрания  в  хотели;  Специализирани 
услуги  за  пътен  превоз  на  пътници"  и  съответно  имате  изискване  участниците  да  имат: 
сертификат  за  внедрена  система  за  управление  на  качеството  –  ISO  9001:2008  или 
еквивалентна,  копие  на  документ  за  регистрация  в  Регистъра  на  туроператорите  и 
туристическите  агенти съгласно чл.  61  от  Закона за  туризма или аналогичен  документ и 
копие  от  договор  за  задължителна  застраховка  "Отговорност  на  туроператора"  със 
застраховател.
За предвидените "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", съгласно българското 
законодателство и по-специално Закона за автомобилните превози, превозът на пътници е 
специализирана дейност под лицензионен режим и може да бъде осъществявана само при 
следните  условия:
1.  Превоз  на  пътници  се  извършва  от  превозвач,  който  притежава  лиценз  за  превоз  на 
пътници; 2. Превоз на пътници се осъществява с водачи, които отговарят на изискванията за: 
минимална възраст; правоспособност за управление на МПС от съответната категория; да е 
психологически  годен;  да  отговаря  на  изискването  за  квалификация  на  водача;  3. 
Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната 
точка  на  пътуването  са  на  територията  на  Република  България,  са  длъжни да  сключат  и 
поддържат  задължителна  застраховка  "Злополука"  на  пътниците.
В  тази  връзка  предполагаме,  че  Център  за  развитие  на  човешките  ресурси  ще  направи 
необходимите  постъпки,  за  да  бъдат  съобразени  тези  изисквания  на  българското 
законодателство с провежданата обществена поръчка и ще изисква от фирмите участнички 
по процедурата или съответно техните подизпълнители да разполагат с изискваният от закона 
лиценз  за  превоз  на  пътници,  независимо  дали  става  въпрос  за  обикновени  фирми  или 
такива,  вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората  с 
увреждания,  поддържан  от  Агенцията  за  хората  с  увреждания.“

Отговор 1: Възложителят е предвидил провеждането на настоящата поръчка и сключването 
на  рамково  споразумение  с  трима  потенциални  изпълнители,  с  оглед  обезпечаване  на 
необходимото  съдействие  при  организиране  на  събития  свързани  с  дейността  на  ЦРЧР. 
Видно от посоченото в обявлението за поръчката,  както и от документацията за участие, 
дейността на потенциалните изпълнители ще включва организиране на настаняване, храна, 
наем на зали, ангажиране на техника, спомагателни дейности, организиране на транспорт, 



подробно разписани в Техническата спецификация към документацията. Всяка една от тези 
дейности може да бъде ангажирана или не от Възложителя, в зависимост от конкретните 
потребности, обусловени от дадено събитие. Доколкото различните видове дейности, които 
следва  да  бъдат  реализирани  са  разнообразни,  Възложителят  е  поставил  изискване  
потенциалните изпълнители да притежават регистрация като туроператор или туристически 
агент,  съгласно  изискванията  на  Закон  за  туризма  /ЗТ/  или  аналогична  регистрация, 
съобразно регистрацията на чуждестранните участници. В тази връзка следва да се обърне 
внимание, че съгласно § 1от ДР към ЗТ, т. 59-62 изрично е упоменато какво е съдържанието 
на  туроператорска  и  туристическа  агентска  дейност,  както  и  какво  е  съдържанието  на 
определенията  „туроператор“  и  „туристически  агент“,  а  именно:
§  1от  ДР  към  ЗТ:
т.  59.  "Туроператорска  дейност"  е  организирането  на  групови  и/или  индивидуални 
туристически  пътувания  с  обща  цена,  предлагани  за  продажба,  пряко  или  посредством 
туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на 
прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с 
друга  цел.
т. 60. "Туроператор" е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на  
туроператорите  и  туристическите  агенти  за  извършване  на  туроператорска  дейност.
т. 61. "Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на 
организирани  туристически  пътувания  с  обща  цена  на  крайни  потребители;  пасажерски 
авиационен,  воден  и  автобусен  превоз;  резервационни,  визови  и  други  допълнителни 
туристически  услуги,  както  и  застраховки,  свързани  с  туристическото  пътуване.
т.  62.  "Туристически  агент"  е  лице,  регистрирано  по  реда  на  този  закон  или  вписано  в 
регистъра  на  туроператорите  и  туристическите  агенти  за  извършване  на  туристическа 
агентска  дейност.
Нещо  повече  –  съгласно  т.  69.  от  §  1от  ДР  към  ЗТ  "Основни  туристически  услуги"  са 
настаняване, хранене и транспортиране. Същевременно, чл. 71 от същия закон указва, че:
„При  извършване  на  туроператорска  и/или  туристическа  агентска  дейност  туроператорът 
и/или  туристическият  агент  сключва  договори  със:
1. лица, удостоверили правото си да извършват туроператорска и/или туристическа агентска 
дейност по съответното национално законодателство; 2. лица, извършващи хотелиерство и 
ресторантьорство  в  категоризирани туристически  обекти,  отговарящи на  изискванията  на 
съответното  национално  законодателство;  3.  лица,  предоставящи  туристически  услуги  в 
сертифицирани  по  този  закон  туристически  обекти;  4.  лицензирани  застрахователи;  5. 
лицензирани  превозвачи  по  съответното  национално  законодателство;  6.  екскурзоводи, 
планински  водачи,  ски  учители  и  други  лица,  предлагащи  допълнителни  туристически 
услуги, удостоверили правото си да извършват съответния вид дейност.“ Тъй като дейностите 
по  предмета  на  поръчката  са  предмет  на  изпълнение  от  страна  на  туроператор  или 
туристически агент, то Възложителят е длъжен да обезпечи законосъобразното предоставяне 
по поръчката на тези услуги от лице, вписано в регистъра по чл. 61 от ЗТ или отговарящо на 
изискванията  на  чл.  62  от  същия,  като  изискване  произлизащо  от  закона.
Предвид горното и в контекста на зададения въпрос, следва да се има предвид, че като лице 
упражняващо  дейност  като  туроператор  или  туристически  агент,  всеки  потенциален 
изпълнител е длъжен да спазва националното законодателство, включително и цитираният 
във  въпроса  Закон  за  автомобилните  превози,  ако  е  възложена  дейност  свързана  с 
прилагането  му.  Аналогично,  при  предоставяне  на  всички  услуги  предмет  на  поръчката 
следва да бъдат спазвани и изискванията на Закон за туризма, Закон за храните и цялото 
приложимо  национално  и  европейско  законодателство,  което  засяга  една  или  няколко  от 
дейностите,  включени  в  предмета  на  поръчката.  Предвид  горното  и  всеки  потенциален 
изпълнител  носи  отговорност  за  законосъобразното  изпълнение  на  своята  дейност, 
произлизаща  от  действащото  законодателство.



Доколкото  в  така  поставения  въпрос  липсва  въпросителна  част,  а  съдържа  по  –  скоро 
констатация /“В тази връзка предполагаме, че Център за развитие на човешките ресурси ще 
направи необходимите  постъпки,  за  да  бъдат съобразени тези изисквания на  българското 
законодателство с провежданата обществена поръчка…“/ то следва да се има предвид, че с 
поставеното изискване е обезпечено предоставяне на услуги от оправомощено по закон лице, 
което  при  изпълнение  на  обществената  поръчка  да  осигури  изпълнението  им  по 
законосъобразен начин. Нещо повече - право на Възложителя в рамките на оперативната му и 
стопанска самостоятелност е да определи такива условия и изисквания при откриването на 
процедурата, каквито счита, че в най-голяма степен ще удовлетворят нуждите му. Правата и 
задълженията  за  всички  лица,  субект  на  националното  и  европейско  законодателство, 
произлизащи  от  същото  са  приложими,  независимо  от  това  дали  са  посочени  в  дадена 
документация или не, когато същите произтичат от императивни законови норми. За целите 
на  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите  на  участниците  в  процедурата,  в 
обявлението  на  поръчката  и  документацията  за  участие  Възложителят  е  посочил 
приложимите изисквания и документите, с които съответствие със същите се доказва. 


