
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 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, в което е посочено: „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:  Заинтересованото лице правилно е посочило, че в документацията за 

участие е указано, че: „Тъй като предметът на настоящата поръчка не може да бъде 

разделен в отделни обособени позиции, съобразно чл. 16г, ал. 2 от ЗОП то цялата 

поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания“ – т. 2 от подраздел В. „Участие на заинтересовани 

лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. от 

Раздел IV  „Минимални изисквания към участниците“ от Документацията за участие, 

но неправилно е цитирало чл. 16г, ал. 5 от ЗОП.   

 

В следващите точки от същия подраздел е указано, че: 

„ 

3.  Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които 

поръчката е запазена. 

4. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 

еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Това се прави с 

декларация по представен с документацията образец. 



5. Офертите на заинтересованите лица извън тези, за които поръчката е 

запазена се разглеждат само ако няма: 

5.1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за 

подбор, или 

5.2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на 

изискванията на възложителя. 

6. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, може да участва в обществената поръчка при условие че може да 

изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При 

невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва 

подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се 

представя информация по реда на т. 4 по-горе, с предвидените към документацията 

образци.“ 

 

Цитираният текст от документацията е в съответствие с действащата разпоредба на чл. 

16г от ЗОП, съобразно измененията с ДВ, бр. 79 от 2015 г., която гласи: 

 

„Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен чл. 16в, изм.- 

ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Когато предметът на поръчката е 

включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, 

възложителите са длъжни да обявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Когато част от предмета на обществената поръчка 

е включена в списъка по ал. 1, възложителят е длъжен да я отдели в една или в 

няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Възложителят прилага ал. 2 и когато възлага 

поръчка по реда на глава осма "а". 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Възложителите може да определят 

обществени поръчки, изпълнението на които е само в рамките на програми за 

създаване на защитени работни места. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 1, 2 и 4 в 

обявлението, съответно в публичната покана се включва информация, че: 

1. обществената поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или 

2. изпълнението на поръчката е само в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 5 заявления или оферти могат да 

подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. 

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът 

или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
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поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно 

регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. 

(8) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 4 кандидатът или участникът, 

който отговаря на изискванията на програма за създаване на защитени работни 

места, представя към заявлението или офертата си документ, с който удостоверява 

това. 

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Заявленията или офертите на лицата 

по ал. 6 се разглеждат само ако няма: 

1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на 

критериите за подбор, или 

2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на 

изискванията на възложителя. 

(10) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Кандидатът или участникът, който 

е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва 

в обществена поръчка по ал. 1 или за обособена позиция по ал. 2, при условие че може 

да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При 

невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва 

подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се 

представя информация по реда на ал. 7.“ 

 

В искането за разяснение заинтересованото лице неправилно е цитирало вече 

изменената и поради това неприложима разпоредба на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП в 

редакцията от ДВ, бр. 40 от 2014 г., преди изменението с ДВ, бр. 79 от 2015 г.  

 

Поради което и по аргумент от чл. 16г, ал. 9 от ЗОП и на зададения въпрос следва да 

бъде даден отговор, с който се указва, че ако участник в процедурата е специализирано 

предприятие, то 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. 

 

 

Въпрос № 2: „Също така моля за разяснение, ако кандидатът в 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 изложените по – горе в предходния отговор мотиви за 

приложението на чл. 16г от ЗОП, то участниците специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания трябва да покриват минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние и да представят доказателства за наличието на 

изисквания от възложителя финансов ресурс в размер на 160 000 лв. /сто и шестдесет 

хиляди лева/.  


