
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 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“ 

 

До възложителя е изпратено писмо, в което е посочено: „Съгласно документация на 

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“, Възложителят поставя икономически 

финансови изисквания: 

 

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

Мотиви: Наличието на финансов ресурс в посочения размер е необходимо предвид 

характера на настоящата поръчка и необходимостта от ангажиране на стаи за 

настаняване, организиране на хранене, кафе-паузи, осигуряване на техника, 

транспорт и възнаграждение на минимум десет лица, които да бъдат на 

разположение при изпълнение на обществената поръчка, доколкото за услугите 

обичайно се дължи предварително капариране, респ. ангажиране на финансов ресурс 

или пълно заплащане на услугата, а същевременно с това Възложителят ще изплаща 

направените разходи на потенциалния изпълнител след организиране и приключване на 

всяко събитие, при условията на проекта на договор. Именно този начин на заплащане 

ще провокира необходимост потенциалният изпълнител да разполага с определен 

финансов ресурс, посредством който да обезпечи изпълнението на събитията, 

особено в контекста на вероятността от едновременно провеждане на няколко 

събития. 

 

Горепосоченото обуславя необходимост да бъде доказана възможността на избрания 

потенциален изпълнител, че може да осигури всички услуги, съгласно условията на 

настоящата документация и проекта на договора. Предвид това и съгласно чл. 50, ал. 

1 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да докажат наличие на финансов 

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

Документи, с които съответствие с изискването се доказва: годишен финансов 

отчет на участника за последната година или удостоверение от банка, издадено в 

полза на участника.”...”. 

 

Въпрос № 1: „Предвид факта, че последната финансово приключила година е 2014 г., 

Възложителят ще приеме ли за доказване на финансов ресурс освен годишен финансов 

отчет за 2014 г. и предварително подготвен годишен финансов отчет за 2015 г., 

предвид датата на подаване на офертата 28 януари 2016 г.? 



Съгласно чл. 50 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да доказват наличието 

на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните 

документи: 

1.  удостоверение от банка; 

2.  годишен финансов отчет или някоя от съставните му части.“ 

 

Отговор № 1: Съобразно чл. 27 от Закона за счетоводството / Зсч. / (Обн. ДВ. бр.95 от 

8 Декември 2015г.), в сила от 01.01.2016 г.:   

„Предприятията съставят: 

1. годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период; 

2. консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, когато 

предприятието майка е дружество по дял трети на част втора от Търговския 

закон;…“ 

В допълнение § 1, т. 14 от ДР към Зсч. указва, че: „"Отчетен период" е календарната 

година (1 януари - 31 декември), освен когато в този закон е предвидено друго.“. Тази 

разпоредба на практика смислово преповтаря т. 2 от § 1 от ДР към отменения Зсч., 

която гласи, че: „"Отчетен период" е календарната година (1 януари - 31 декември).“ 

От горните следва, че финансовите отчети следва да обхващат период до 31-ви 

декември на приключилата календарна година, като последната приключила финансова 

година е 2015 г., с период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., а не 2014 г. както е посочено във 

въпроса. 

Нещо повече, съгласно § 10 от ПЗР към Зсч. „(1) Съставянето и одитирането на 

финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на 

отменения Закон за счетоводството. 

(2) Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се 

извършва по реда на този закон.“ 

От горното следва, че приложим е чл. 37 от отменения ЗСч., който гласи, че 

„Предприятията изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата 

година.“. 

Съставянето на финансовите отчети се извършва за посочения период, като е 

предвиден краен срок, в който те физически следва да бъдат изготвени и публикувани, 

който срок обаче не съставлява пречка за по-ранното им изготвяне. От това следва, че в 

рамките на месец януари 2016 г. предприятията могат да изготвят годишен финансов 

отчет за 2015 г. по установения законов ред. 

Представянето на „предварително подготвен годишен финансов отчет за 2015 г.“ не 

изпълнява изискването за представяне на годишен финансов отчет за дадено 

предприятие/участник, доколкото предварителните проекти на документи не носят 

белезите на финално изготвените и одобрени такива. Предварителните документи биха 

могли да съдържат информация и данни, които впоследствие да бъдат изменени. Нещо 

повече, предварително съставените и неодобрени документи /ГФО/, за които не е 

видно, че изхождат и са подписани от установените по закон лица по чл. 34 във вр. с чл. 

35 от отм. Зсч., респ. чл. 17 във вр. с чл. 18 от ЗСч. или не са със съдържание 

отговарящо на Раздел III от Глава V от отм. ЗСч., респ. чл. 29 и сл. от ЗСч., не носят 

белезите на годишните финансови отчети по смисъла на приложимото 



законодателство. В този смисъл и не могат да бъдат кредитирани като годно 

представено доказателство за наличието на изисквания от възложителя финансов 

ресурс  по смисъла на чл. 50, ал. 1 от ЗОП предварително подготвени и неодобрени и 

подписани от законовоустановените лица годишни финансови отчети. 

Предвид горните мотиви не следва да се приема годишен финансов отчет за 2014 г. и 

предварително подготвен годишен финансов отчет за 2015 г. като доказателство за 

наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс.   

 

Въпрос № 2: „Възложителят ще приеме ли за доказване на необходимия финансов 

ресурс комбинация между годишен финансов отчет и удостоверение от банка, 

издадено в полза на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП?“ 

 

Отговор № 2: Законодателното изискване въведено с чл. 50, ал. 1 от ЗОП гласи, че: 

„Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от 

възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 

1. удостоверение от банка; 

2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато 

публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен.“. 

В този смисъл и предвид посоченото в документацията за участие, „Предвид това и 

съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да докажат 

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

Документи, с които съответствие с изискването се доказва: годишен финансов 

отчет на участника за последната година или удостоверение от банка, издадено в 

полза на участника.“, то възложителят ще приеме за доказване на необходимия 

финансов ресурс комбинация между годишен финансов отчет за последната година и 

удостоверение от банка, издадено в полза на участника, от които е видно, че 

участникът разполага с финансов ресурс в общ размер от 160 000 лв. /сто и шестдесет 

хиляди лева/. 

 

 

 

 


