
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 29 ОТ ЗОП 

 

В изпълнение на чл. 29 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 

публикувана открита процедура с предмет : „Доставка на хранителни продукти и 

напитки “,  открита с решение № 99/17.08.2015 г. на директора на дирекция 

„Отбранителна аквизиция“, променена с решения за промяна № 

111/01.09.2015 г. и № 158/20.11.2015 г , правим следните разяснения: 

1. Въпрос: Ще е ли налице неизпълнение на договора в случай на 

констативен протокол за несъответствие  на стоката  с изискванията на 

възложителя, издаден при приемане на стоката от съответните служители и 

протокол от лабораторен анализ на проби от стоката, доказващ, че тя напълно 

отговаря на изискванията на техническите  спесификации и изискванията за 

безопасност? 

ОТГОВОР: В раздел VII от проектите на договор е описан реда и случаите в 

които се съставя констативен протокол. 

Съгласно чл.25 от проекта на договор за доставка на хранителни продукти и 

напитки, несъответствието между доставените продукти и напитки в 

количествено и/или качествено отношение спрямо изискванията предявени 

към тях в договора и в заявките на военните формирования/обектите - крайни 

получатели, се установява с констативен протокол. 

В случай, че бъде направен лабораторен анализ на продуктите по описания в 

проектите на договор ред за установяване на съответствие по отношение на 

качеството и безопасността им и резултатите от анализа покажат, че 

хранителните продукти напълно отговарят на съответната техническа 

спецификация и изискванията за безопасност, няма да е налице неизпълнение 

на договора. 

 

2. Въпрос: Ще е ли налице неизпълнение на договора в случай на 

констативен протокол за несъответствие на стоката с изискванията на 

възложителя, издаден при приемане на стоката от съответните служители, 
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протокол от лабораторен анализ на проби от стоката, доказващ, че тя не 

съответства на техническата спецификация и/или изискванията за 

безопасност и протокол за анализ от извършена контролна експертиза, 

извършена по реда на чл.29, ал.3 от договора, според който стоката отговаря 

на изискванията за съответствие и безопасност? 

ОТГОВОР: Съгласно чл.29, ал.4 от проектите на договор за доставка на 

хранителни продукти и напитки, резултатите от извършената контролна 

експертиза в акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, 

извършила първоначалното изследване са окончателни и не подлежат на 

оспорване. 

Съгласно чл.29, ал.1 от проектите на договор, вземането на пробите от 

органите на НПЦВЕХ – ВМА и Ветеринарно – санитарните органи на МО се 

извършва по реда на Наредба № 22/13.10.2003г. на МЗ за условията и реда за 

вземане на проби от храни и по реда на Приложение № 7 към проекта на 

договор. В чл. 18 от Наредба № 22/13.10.2003г. за условията и реда за вземане 

на проби от храни са посочени документите, които се издават след 

извършване на анализ на проби от храни. 

При резултат от контролната експертиза, доказващ безопасността и 

качеството на хранителните продукти и съответствието им с изискванията на 

съответния договор, няма да е налице неизпълнение на същия, тъй като 

съгласно чл.29, ал.4 от проектите на договор, контролната експертиза е 

окончателна. 

 

3. Въпрос : В кой момент ще се вземат проби за нуждата на контролната 

експертиза  от партидата хранителни  продукти, която ще бъде изследвана за 

съответствие с техническите спесификации и/или безопасност в акредитирана 

лаборатория по реда на чл.29, ал.2 от проектите на договор? Възможно ли е 

едновременно взимане на проби от същата партида храни и за целите на 

първоначалната  и за целите на контролната експертиза? 

ОТГОВОР : Условията и редът за взимане на проби от храни за извършване 

на лабораторни анализи е регламентиран в  Наредба № 22/13.10.2003г. на МЗ. 

Моментът, в който се вземат проби от хранителни продукти за експертиза е 

посочен в чл.26, чл.27 и чл.28 от проекта на договор. Вземането на проби за 

анализ  на хранителни продукти за нуждите на първоначалната и контролната 



експертиза е уреден в Раздел II, т.7 от Приложение №7 към проекта на 

договор, както и в  чл.7, ал. 3 и чл.17, ал. 1 от Наредба № 22/13.10.2003г. на 

МЗ.  

 

4. Въпрос : От кой момент започва да тече срокът за отстраняване на 

рекламации, офериран с техническата оферта на участниците – от момента на 

установяване чрез извършване на лабораторен анализ, в това число и 

евентуална контролна експертиза, несъответствието на хранителни продукти 

с изискванията за съответствие и безопасност или от момента на вземане на 

проби за извършване на такъв анализ?    

ОТГОВОР: Моментът, от който започва да тече  срокът за отстраняване на 

рекламации, е посочен  съответно в чл.30 и чл.31 от проекта на договор.  

В Раздел II, т.2  от Приложение № 7 към проекта на договор е посочено в кои 

случаи се налага вземане на проби за анализ на хранителни продукти.    

 

5. Въпрос: Чл.46 от проекта на договор предвижда, че възложителят има 

право да прекрати договора едностранно с 90 дневно писмено предизвестие 

без дължими неустойки и обезщетения. Моля за разяснения какви са 

предпоставките за възникване на правото на Възложителя за едностранно 

прекратяване на договора по посочения ред, съответно необходимо ли е да е 

налице неизпълнение на договора от страна на изпълнителя, за да възникне 

това право? 

ОТГОВОР: За възникване на правото на възложителя за едностранно 

прекратяване на договора, по посочения в чл.46 ред, не е необходимо 

наличието на неизпълнение от страна на изпълнителя. 

 

6. Въпрос: Съгласно чл.7, ал.2 от проекта на договор с възложител  ИА 

„ВКВПД“ „неотложни нужди“ са налице, в случай, че в хотелите на ИА 

„ВКВПД“ инцидентно бъдат настанени голям брой лица. Моля за разяснения 

какви са възможните хипотези на такова инцидентно настаняване.     

ОТГОВОР: Неотложни нужди за инцидентно настаняване на голям брой 

хора, в хотелите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ ще бъдат 

налице във всички случаи, в които възложителят не е могъл и не е бил 



длъжен да предвиди, различни от посочените в чл.9, ал.3 от проекта на 

договор.  

 

 

 

          

                 


