
 

 

Във връзка с постъпило искане от кандидат за разяснение, относно провеждане на 

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011 г. между 

Министерство на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР-Франция и Договор за 

гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006 г., сключен между Министерство на 

отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и договори, 

обявена с Решение № 81/25.08.2014 г., Ви предоставям разяснения, както следва: 

 
Въпрос 1 на кандидата: „Ще се счита ли изпълнено изискването за осигуряване на 

такъв правоспособен адвокат с опит в областта на френското гражданско право, 

осъществявал успешно процесуално представителство пред посочените в 

документацията арбитражни институции, включването в екипа на участника на 

правоспособен адвокат от страна член на Европейския съюз, с доказан опит съгласно 

изискванията на т. 2.1. и т. 2.2. от Раздел ІІІ.2.3.?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 1: 

 
Раздел ІІІ.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за 

вписването им в професионални или търговски регистри” от Обявлението, по 

отношение на възможните кандидати в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка препраща към чл. 9 от ЗОП. 

 
По силата на чл. 9, ал. 1, изр. първо от ЗОП, кандидат или участник в процедура за 

обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. 

 
Съгласно чл. 51а, ал. 1, изр. първо от ЗОП, 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. 

 
След като Обявлението за обществена поръчка, респ. законът допуска кандидат да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо лице, то няма пречка кандидатът също да 

може да докаже изискванията за квалификация с възможностите на трето българско или 

чуждестранно физическо лице. 

 
Предвид изложеното, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. от Раздел ІІІ.2.3) „Технически 

възможности” (посочени в колона „Минимални изисквания”) от Обявлението за 

обществената поръчка ще бъдат изпълнени в случай, че кандидатът осигури 

правоспособен адвокат от страна член на Европейския съюз, с доказан опит 

съгласно т. 2.1. и т. 2.2. от Раздел ІІІ.2.3. от Обявлението. 

 
Въпрос 2 на кандидата: „Ако отговорът на Въпрос едно е положителен, то моля за 

уточнение под каква форма съответния правоспособен адвокат от страна член на 
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Европейския съюз следва да бъде включен в екипа на участника? Трябва ли да бъде 

задължително включен като подизпълнител на участника и ако да – кои от декларациите 

към Документацията за участие следва да подпише?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 2: 

 
Съгласно чл. 51а, ал. 1, изр. второ от ЗОП, в случаите, когато кандидатът доказва 

съответствието си с изискванията за квалификация с възможностите на едно трето лице, 

освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, кандидатът представя доказателства, че при изпълнението на 

поръчката ще има на разположение ресурсите на третото лице. Тези доказателства 

могат да бъдат напр.: 

 
- договор, сключен между кандидата и третото лице; 

 
- декларация, подписана от третото лице; 

 
- друг документ, от който може да се установи ангажимента на третото лице към 

изпълнението на предмета на поръчката/частта от предмета на поръчката, за която то 

разполага с изискуемата квалификация. 

 
По силата на чл. 51а, ал. 2 от ЗОП, в случаите, когато кандидатът доказва 

съответствието си с изискванията за квалификация с възможностите на едно трето лице, 

като такова лице може да бъде посочен подизпълнител, свързано предприятие и друго 

лице, независимо от правната връзка на кандидата или участника с него. 

 
Предвид изложеното, Обявлението за обществената поръчка и ЗОП не поставят 

ограничения относно начина и формата, чрез които кандидатът ще осигури на свое 

разположение ресурсите на трето лице (необходимо е само доказателство за 

разполагане с тези ресурси). Изборът на такива начин и форма зависи изцяло от 

преценката на кандидата, като не е задължително ресурсите на трето лице да се 

използват единствено чрез фигурата на подизпълнител по чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 

 
Въпрос 3 на кандидата: „Моля за уточнение, какво Възложителят разбира под 

„успешно” процесуално представителство? Следва ли под ”успешно” да се разбира, че 

делото пред съответния арбитраж е завършило с решение, изцяло удовлетворяващо 

довереника на правоспособния адвокат, включен в екипа на участника или частично 

призната/отхвърлена претенция ще се счита за „успешно” осъществено процесуално 

представителство?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 3: 

 
Успешно процесуално представителство пред арбитражните институции по т. 2.2. от 

Раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” (посочени в колона „Минимални 

изисквания”) от Обявлението означава приключване на делото пред съответния 

арбитражен съд с решение, с което изцяло или частично е уважена претенция от 

довереника на правоспособния адвокат, респ. изцяло или частично е отхвърлена 

претенция срещу довереника. 


