
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“ 

 

Въпрос № 1: “Ако участник, който е специализирано предприятие, разполага с 2 

бр. собствени служители и използва ресурса на 8 бр. външни експерти, с опит в 

извършване на сходни дейности с предмета на поръчката, счита ли се, че той може 

да изпълни 80% от нейния предмет със собствен ресурс и ако не, трябва ли външните 

експерти да са служители на други специализирани предприятия.” 

 

Отговор № 1: На първо място следва да се отбележи, че възложителят е 

съобразил съдържанието на документацията за участие, респ. изискванията свързани с 

предмета на поръчката и изискванията към участниците с последните изменения в 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., с 

който е въведено съществено изменение в чл. 16г от ЗОП.  

В този смисъл, в документацията е разписан Раздел  IV. „Минимални изисквания 

към участниците“, който съдържа в себе си следните основни подраздели: А. „Общи 

изисквания“, Б. „Специфични изисквания“ и В. „Участие на заинтересовани лица, 

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

Именно последният посочен подраздел „В“ указва специфичните изисквания 

спрямо участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, съобразно изменения чл. 16г от ЗОП. 

 

Посоченият подраздел е със следното съдържание: „В. Участие на 

заинтересовани лица, които са специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания. 

 

1. Тъй като предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона 

за интеграция на хората с увреждания, съгласно Решение № 278 от 28.04.2015 г. на 

Министерски съвет /МС/ за допълнение на Решение № 551 от МС от 2014 г., 

възложителят е длъжен да обяви, че поръчката е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
1
. 

2. 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 

                                                           
1
 Съгласно § 1 т. 25 от ДР към ЗОП "Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" са тези по смисъла на чл. 

28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка. 



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 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135482815&dbId=0&refId=6489234
http://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2135482815&searchedText=%D0%B7%D0%BE%D0%BF&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7B%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22asc%22%7D&stateObject=%7B%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22asc%22%7D


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, 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.“ 

 

Когато участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания и същият желае да се ползва от условията на чл. 16г от ЗОП, се представя  

декларация, че има възможност да изпълни 80 на сто от предмета на поръчката със 

собствено производство или ресурс, съобразно декларация - Образец № 16, ако разбира 

се разполага с такава възможност. Тези изисквания касаят целия обем от дейности, а не 

само наличието на човешките ресурси за изпълнението на поръчката. 

Ако не разполага със съответните ресурси, участникът специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания може да ползва подизпълнители или 

да се позове на ресурсите на трети лица, които също са специализирани предприятия 

или кооперация на хора с увреждания. В тези случаи съответно се представят: 

- при ползване на подизпълнители – попълнени декларации образци № 4 и № 5.   

- при позоваване ресурсите на трети лица - декларация от третите лица, на чиито 

ресурси се позовава участникът вписан в горепосочените регистри, декларация образец 

№ 15.  



 

Т.е. изискването за възможност за изпълнение на 80 на сто от предмета на 

поръчката от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания се 

отнася към целия обем от дейности, включени в предмета и всички негови компоненти, 

като това специфично изискване не бива да се смесва с минималните изисквания за 

финансово и икономическо състояние или за технически възможности и/или 

квалификация.  

Същевременно в подраздел Б. „Специфични изисквания“ са посочени 

специфичните изисквания към участниците, засягащи критериите за подбор, свързани с 

технически възможности и квалификация на участниците. Едно от тези изисквания е 

„Участникът трябва да осигури минимум десет служители или експерти, с опит в 

извършване на сходни дейности, които да бъдат ангажирани с организиране и 

провеждане на събитията, предвид индикативния брой събития на месец и 

възможността за провеждане на няколко събития, едновременно в рамките на 

различни населени места.  

За доказване на възможността за осигуряване на лицата, участникът следва да 

представи в оригинал 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. Списъкът съдържа посочване на 

професионалната квалификация, опит, образование.  

Всяко от посочените в списъка лица, следва да представи декларация по образец, 

че се ангажира да е на разположение на участника, избран за потенциален изпълнител 

за периода на изпълнение на рамковото споразумение.“. 

 

Т.е. съобразно горните, всеки участник следва да представи списък – декларация  

на лицата (специалистите), съгласно образеца към настоящата документация, които ще 

отговарят за изпълнение на поръчката. Това съставлява част от критериите за подбор и 

е относимо към всички участници, независимо дали те попадат в хипотезата на чл. 16г 

от ЗОП или не. В контекста на въпроса, следва да се отбележи, че съобразно чл. 53г от 

ЗОП възложителят не е поставил изискване за представяне на трудови договори или 

други сходни документи, от които е видно, че участникът разполага с определен на 

брой служители, като поставеното изискване е лицата да са на разположение за 

изпълнение на поръчката, респ. всяко от тях да представи декларация за ангажираност 

(по образец). Всяко от лицата (специалисти) може да бъде наето според договореното 

между лицето и заинтересованото лице – участник в процедурата, като пред 

Възложителя следва да бъде декларирано, че тези лица разполагат с опит в извършване 

на сходни дейности и ще бъдат на разположение през целия срок на изпълнение на 

обществената поръчка. Видът на правоотношението, което съществува между 

участника и лицата (специалисти), не е предмет на минимално изискване, поставено от 

Възложителя, респ. по аргумент от  изискването на чл. 53г от ЗОП то не се и проверява. 

 

Предвид гореизложените мотиви и указания, всеки участник следва да представи 

Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за 

изпълнение на  обществената поръчка- Образец № 7, в който се посочват трите имена, 



образование, професионална квалификация и професионален опит на декларираните 

лица, а последните от своя страна представят и декларация за ангажираност в 

изпълнението на поръчката. Отделно от това, когато участникът е специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания и същият желае да се ползва от 

условията на чл. 16г от ЗОП, се представят освен документи за доказване 

съответствието с критериите за подбор, декларация за възможност за изпълнение на 80 

на сто от предмета на поръчката, респ. за ползване на подизпълнители или позоваване 

ресурсите на трети лица, съобразно изложеното по- горе.  

Следва да се обърне внимание, в контекста на теоретично зададения въпрос, че 

лицата регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хората с 

увреждания, са вписани в регистъра към Агенцията за хора с увреждания /АХУ/, респ. 

към аналогични регистри поддържани от другите държавни членки, поради факта, че 

отговарят на изисквания като тези посочени в чл. 28, ал. 1
2
 от Закона за интеграция на 

хората с увреждания /ЗИХУ/ - що се касае до заинтересованите лица, регистрирани в 

Агенцията за хора с увреждания. А съобразно чл. 29б, ал. 2 от ЗИХУ „Регистрираните 

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да 

уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в 

обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като 

прилагат и съответните документи, които ги доказват.“. Т.е. в светлината на 

зададения въпрос, ако участник измени декларирани обстоятелства по чл. 28, ал. 1, т. 3 

от ЗИХУ, той е длъжен да уведоми за това АХУ, съобразно чл. 29б, ал. 2 от ЗИХУ. В 

този контекст лице, което вече не отговаря на изискванията за специалицирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания, съобразно декларираните по чл. 

29б, ал. 2 от ЗИХУ новонастъпили обстоятелства, на което е заличена регистрацията в 

АХУ по смисъла на чл. 29в, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ няма да се ползва от правилата на чл. 

16г от ЗОП. 

Съобразно изложеното и предвид съдържателната част от въпроса, с която се пита 

дали ако участникът осигури общо десет на брой лица ще се счита ли се, че той може да 

изпълни 80% от нейния предмет със собствен ресурс, то отговорът на този въпрос не 

може да е положителен, защото изискването за възможност за изпълнение на 80 на сто 

касае целия предмет на поръчката, а не само осигуряването на минимум десет лица, 

които физически да изпълняват дейности от предмета й. 

В допълнение към всички гореизложени мотиви следва да се отбележи, че в 

случай че участник не разполага с необходимия брой лица (или пък не доказва 

                                                           
2
 Чл. 28. (1) Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на 

следните условия: 

1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите; 

2. произвеждат стоки или извършват услуги; 

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва: 

а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и 

слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала; 

б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не 

по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала; 

в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания 

- не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала; 

4. вписани са в регистъра по чл. 29. 



съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за 

технически възможности и/или квалификация) и се позовава на ресурсите на трети 

лица, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 51а от ЗОП, която гласи, че: 

 (1) Кандидат или участник може да докаже съответствието си с 

изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности 

и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, 

освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.  

(2) За целите на ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, 

свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или 

участника с тях. 

Т.е. ако участникът не може да докаже съответствието с критерий за подбор /респ. 

не разполага с 10 на брой лица/, той може да се позове на ресурсите на трети лица по 

смисъла на чл. 51а от ЗОП. Тази възможност сама по себе си е относима както към 

участниците ползващи се от чл. 16г от ЗОП, така и към другите заинтересовани лица.  

Ако обаче даден участник, който се ползва от чл. 16г от ЗОП се позовава на 

ресурсите на трети лица, то те също следва да са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания. Респ. към тях са относими правилата и законовите 

изисквания за вписване във водените регистри от Агенцията за хора с увреждания, 

съобразно Закона за интеграция на хората с увреждания и приложимото национално 

законодателство, респ. за чуждестранните лица-приложими са законовите изисквания 

относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския 

съюз. 

В контекста на горното и съобразно чл. 51а, ал. 2 от ЗОП за възложителя няма да е 

релевантен характера на правните връзки между участник и трето лице, на чиито 

ресурси участникът се е позовал, стига да са представени доказателства, че участникът 

има на разположение ресурсите на третото лице.  


