
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

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

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпроси, зададени 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“ 

 

 

В искането за разяснения заинтересованото лице е посочило: „В документацията 

е посочено, че съобразно чл. 16г, ал. 2 от ЗОП цялата поръчка е предназначена за 

изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

 

Според чл. 16г, ал 5 от ЗОП „определените от възложителите критерии за 

подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които 

участват само такива лица;”“ 

 

 

Въпрос № 1: В тази връзка моля да потвърдите, че ако участник в процедурата е 

специализирано предприятие, то не следва да попълва и прилага към ПЛИК 1 

„Документи за подбор” – списък - декларация на лицата (специалистите), съгласно 

образеца към настоящата документация, които ще отговарят за изпълнение на 

поръчката, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП. 

 

Отговор № 1: Съгласно § 7 към Преходните и Заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки обн. - ДВ, бр. 79 

от 2015 г., 13.10.2015 г, обществените поръчки, открити на основанията по чл. 16г, за 

които е публикувано решение за откриване или публична покана преди влизането в 

сила на този закон, се довършват по досегашния ред. Доколкото настоящата процедура 

е открита на 09.10.2015 г., за същата приложима е разпоредбата на чл. 16г от ЗОП в 

редакцията му съгласно ДВ. бр.40 от 13 Май 2014 г. В този смисъл, ал. 5 от чл. 16г. от 

ЗОП ДВ. бр.40 от 13 Май 2014 г. гласи, че:  В случаите по ал. 1 и 2: 

1. определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за 

кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица; 

2. в представянето на кандидата или участника, което се съдържа в 

заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира 

дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, 

е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен 

регистър на държава - членка на Европейския съюз. 



Т.е. съобразно приложимата законова разпоредба и съгласно посоченото в 

Документацията за участие, критериите за подбор не се прилагат за участници, които са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за 

обединения, в които участват само такива лица, ако същите са установили по надлежен 

начин пред възложителя, че за тях се отнасят правилата на чл. 16г от ЗОП.  

Същевременно чл. 50, ал. 1 от ЗОП посочва допустимите изисквания към 

финансовото и икономическото състояние на участниците, а чл. 51, ал. 1 от ЗОП - 

документите съобразно предмета на поръчката за доказване на техническите 

възможности и/или квалификацията на участниците. 

Съобразно чл. 53г от ЗОП и доколкото списък - декларация на лицата 

(специалистите) попада в обхвата на чл. 51 от ЗОП, то същият служи за доказване на 

съответствие с критериите за подбор. Като такива обаче, те не се прилагат за 

специализираните предприятия, кооперациите на хора с увреждания, както и за 

обединения, в които участват само такива лица. 

Участниците, за които е приложим чл. 16г, ал 5 от ЗОП следва да имат предвид, 

че липса на задължение за представяне на доказателства свързани с изискванията на 

критериите за подбор обаче не ги освобождават от спазване на останалите изисквания 

към формата и съдържанието на офертата, посочени в документацията и обявлението, 

както и че евентуален избран потенциален изпълнител, ако той е специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединение, в което участват 

само такива лица, следва да спазват всички условия свързани с пълно, точно, 

качествено, навременно и добро изпълнение на рамковото споразумение, респ. 

договорите за обществени поръчки.  

 

Въпрос № 2: Също така моля за разяснение, ако кандидатът е специализирано 

предприятие трябва ли да покрива Минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние и да представя доказателства за наличието на изисквания от 

възложителя финансов ресурс в размер на 160 000 лв. /сто и шестдесет хиляди лева/. 

 

Отговор № 2: Съобразно подробно изложените мотиви в предходния отговор и 

доколкото изискването за наличие на финансов ресурс от 160 000 лв. е съобразно 

разпоредбата на чл. 50 от ЗОП, същото съставлява част от критериите за подбор. Като 

критерий за подбор обаче същият не се прилага за специализираните предприятия, 

кооперациите на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само 

такива лица. 

Участниците, за които е приложим чл. 16г, ал 5 от ЗОП следва да имат предвид, 

че липса на задължение за представяне на доказателства свързани с изискванията на 

критериите за подбор обаче не ги освобождават от спазване на останалите изисквания 

към формата и съдържанието на офертата, посочени в документацията и обявлението, 

както и че евентуален избран потенциален изпълнител, ако той е специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединение, в което участват 

само такива лица, следва да спазват всички условия свързани с пълно, точно, 

качествено, навременно и добро изпълнение на рамковото споразумение, респ. 

договорите за обществени поръчки.  


