
 

 

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: 
 

„С оглед разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

възложителят ще приеме ли, че кандидатът е доказал изпълнение на минималното 

изискване по т. 1 от раздел III.2.3) „Технически възможности“ от обявлението, при 

представено от кандидата удостоверение, издадено на лице, ангажирано с 

изпълнението на поръчката (с доказан опит съгласно т. 2.1. или т. 2.2 от раздел 

III.2.3) от обявлението), от което е видно, че същото е предоставило/изготвило по 

международни търговски договора писмени консултации и/или писмени правни анализи 

и/или е осъществило процесуално представителство пред международен арбитраж по 

посочените договори, всеки от които договори е на стойност не по-малка от десет 

милиона евро?“. 

 
Въпрос 2 на кандидата: 

 

„С оглед разпоредбата на чл. 51а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

възложителят ще приеме ли, че кандидатът е доказал изпълнение на минималното 

изискване по т. 1 от раздел III.2.3) „Технически възможности“ от обявлението, при 

представено от кандидата удостоверение, издадено на подизпълнител, от което е 

видно, че подизпълнителят е предоставил/изготвил по международни търговски 

договора писмени консултации и/или писмени правни анализи и/или е осъществило 

процесуално представителство пред международен арбитраж по посочените 

договори, всеки от които договори е на стойност не по-малка от десет милиона 

евро?“. 

 
Разяснение на възложителя по въпроси 1 и 2: 
 

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. 

Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, в случаите, когато следва да се представи списък на 

услугите, доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на 

удостоверение, издадено от получателя. 

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, 
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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, би следвало да се приеме, че кандидатът е доказал 

изпълнение на минималното изискване по т. 1 от Раздел ІІІ.2.3) „Технически 

възможности” от Обявлението при представяне от кандидата на удостоверение, 

издадено на лице, ангажирано с изпълнението на поръчката (въпрос 1) или на 

подизпълнител (въпрос 1), от което удостоверение е видно, че лицето или 

подизпълнителят са  предоставили/изготвили по международни търговски договори 

писмени консултации и/или писмени правни анализи и/или са осъществили процесуално 

представителство пред международен арбитраж по посочените договори, всеки от които 

договори е на стойност не по – малка от десет милиона евро.  

Обръщаме внимание, че лицето или подизпълнителят следва да са 

предоставили/изготвили по минимум три международни търговски договори писмени 

консултации и/или писмени правни анализи и/или са осъществили процесуално 

представителство пред международен арбитраж по посочените договори, всеки от които 

договори е на стойност не по – малка от десет милиона евро. 

 


