
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“ 

 

Въпрос 1: „Ще бъде ли спазено българското законодателство при 

провеждането на обществената поръчка, като за предвидените "Специализирани 

услуги за пътен превоз на пътници" се изискат съответните лицензи от законово 

регистрирани превозвачи на пътници, по аналогия на исканите регистрации за 

туроператори и турагенти?“ 

 

Отговор 1: Законодателството при провеждане на обществената поръчка е 

спазено и ще продължи да бъде спазвано, съобразно следното: от обявлението за 

обществената поръчка, одобрената Документация за участие, респ. от Техническата 

спецификация е видно, че: целта на настоящата обществена поръчка е избор на  трима 

потенциални  изпълнители и осигуряване на  логистика  и  организационно - 

техническа  подготовка при провеждането на различни събития, свързани с 

изпълнението  на  дейностите,  възложени  и  администрирани  от  Център  за  развитие  

на  човешките ресурси. Събитията,  които  ще  се  организират  са  в  различен  формат - 

конференции,  обучения,  семинари,  обмяна  на  добри  практики,  информационни 

дни, събития на открито, уебинари и др. и ще се провеждат на  територията на цялата 

страна. Логистиката и организационно - техническата  подготовка включват 

осигуряване на транспорт, хотели и настаняване; наем на  зали  и  техническо  

оборудване,  озвучаване;  регистрация  на  участниците;  разпределяне  на  материали;  

осигуряване  на  хранене  и  кафе - паузи,  и  др.  сходни дейности, свързани с 

логистично обезпечаване на организираните от  Центъра събития. 

По – конкретно доколкото настоящият въпрос касае частта от дейностите 

свързана с транспорт, в Техническата документация изрично е посочено, че: 

„Осигуряването  на  транспорт  се  извършва  на  база  заявка  от  страна  на 

Възложителя /включена в поканата за представяне на оферти по смисъла на чл. 93б, 

ал. 3 от ЗОП/, като Изпълнителят е длъжен да осигури транспорт до мястото на 

провеждане на събитието и от мястото на провеждане на събитието. Транспортът 

се осигурява както за представителите на Възложителя, така и на участниците  в  

провежданите  събития,  съобразно  информацията, предоставената от 

Възложителя ...“. 

Предвид всички гореописани дейности, вкл. и тази по транспорт, възложителят е 

поставил изискване към участниците, респ. потенциалните изпълнители, същите да 

притежават регистрация като туроператор или туристически агент. Това е провокирано 

от разпоредбите на Закон за туризма, който в § 1от ДР към ЗТ, т. 59-62 изрично 

упоменава какво е съдържанието на туроператорска и туристическа агентска дейност, 



както и какво е съдържанието на определенията „туроператор“ и „туристически агент“. 

В допълнение към това 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“ 

От горното е видно, че туроператорите/туристическите агенти могат да 

организират транспорт на участниците в събитията, съобразно действащото 

законодателство, посредством сключените договори на основание чл. 71 от ЗТ.Тъй като 

дейностите по предмета на поръчката са предмет на изпълнение от страна на 

туроператор или туристически агент, то Възложителят е обезпечил законосъобразното 

предоставяне по поръчката на тези услуги от лице отговарящо на тези законови 

изисквания, като такива произлизащи от закона.   

В допълнение следва да се укаже, че независимо от горното Възложителят има 

право да иска или не предоставянето на услуги по транспорт за дадено събитие, в 

зависимост от конкретните си нужди. Т.е. транспорт може да не бъде изискван в част 

или всички събития, доколкото тази дейност съставлява само част от предмета на 

поръчката и е със спомагателен характер. 

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 и 

приложимото европейско такова. Предвид горното и всеки потенциален изпълнител 

носи отговорност за законосъобразното изпълнение на своята дейност, произлизаща от 

действащото законодателство.  

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 се доказва 

съответствие с изискванията. 


