
РАЗЯСНЕНИЕ 

на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки по решението, 

обявлението и документацията за обществена поръчка, открита с Решение 

№ 82/15.09.2017 г. на министъра на отбраната с предмет „Проектиране и 

авторски надзор по време на строителството на проекти ЗАЕ31020 

„Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR 

авиация" и ЗАЕ31025 „Възстановяване на вътрешен път" във в.ф. 26 030 - 

Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP)“ 

 

 

Искане за разяснение по следните въпроси:  

„Като критерий за подбор в документацията е посочено Участникът да 

има изпълнени поне 3 броя дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на поръчката, през последните три години. Участникът следва да 

декларира това в част IV, част "В", т. lб на ЕЕДОП, където трябва да попълни 

списък с изпълнените дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на поръчката през последните три години. 

Въпрос 1. Какви доказателства ще е необходимо да представим за 

декларираните от нас извършени услуги, при поискване от Ваша страна?“ 

Разяснение на Възложителя: 

В т. 3.2. „Изисквания за технически и професионални способности на 

участниците по чл. 63, ал.1, т. 1, буква „б“ от ЗОП“, Глава II „Условия и 

указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на документи“ от 

документацията за обществената поръчка, Възложителят е посочил, че „В 

случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на 

списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга“.  

Така поставеното изискване от Възложителя е в съответствие с чл. 64, ал. 

1, т. 2 от ЗОП и същите се представят по преценка на участника. С 

представените доказателства следва да се удостовери съответствието с 

поставения критерии за подбор по т. 3.2 „Изисквания за технически и 

професионални способности на участниците по чл. 63, ал.1, т. 1, буква „б“ от 

ЗОП“, Глава II „Условия и указания за участие в процедурата, изготвяне и 

представяне на документи“ от документацията за обществената поръчка. 

 

 



Въпрос 2. „Можем ли като доказателство за декларираните от нас 

извършени услуги да представим препоръки за добро изпълнение от наши 

клиенти?“ 

Разяснение на Възложителя: 

 Преценката е на всеки един участник какви доказателства да представи, 

така че да удостовери съответствието с поставения критерии за подбор по т. 3.2 

„Изисквания за технически и професионални способности на участниците по 

чл. 63, ал.1, т. 1, буква „б“ от ЗОП“, Глава II „Условия и указания за участие в 

процедурата, изготвяне и представяне на документи“ от документацията за 

обществената поръчка. 
 

Въпрос 3. „В случай че препоръките от клиенти са приемливо 

доказателство, то на кой трябва да бъдат издадени препоръките - на 

фирмата като участник в обществената поръчка? В този смисъл как следва 

да се докаже декларираната професионална компетентност на 

предложените от фирмата-участник проектанти, цитирани в Техническото 

предложение?“  

Разяснение на Възложителя: 

 По въпроса „В случай че препоръките от клиенти са приемливо 

доказателство, то на кой трябва да бъдат издадени препоръките - на 

фирмата като участник в обществената поръчка?“ 

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.3.2.1 от Глава II 

„Условия и указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на 

документи“ от документацията за обществената поръчка, участникът следва да 

е извършил дейности по проектиране и авторски надзор за последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата – с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на поръчката. 

В тази връзка, доказателствата за удостоверяване съответствието с 

поставения критерий за подбор по т.3.2.1 от Глава II „Условия и указания за 

участие в процедурата, изготвяне и представяне на документи“ от 

Документацията за обществената поръчка, следва да бъдат издадени на името 

на лицето, което се явява участник в обществената поръчка. 

 По въпроса „В този смисъл как следва да се докаже 

декларираната професионална компетентност на предложените от 

фирмата-участник проектанти, цитирани в Техническото предложение?“ 

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.3.1.1. „Указания за 

разработване на ТП1 „Професионална компетентност на проектантите в екипа“ 

от Методика за оценка - Приложение № 11 от документацията за обществената 

поръчка, в техническото си предложение, участниците следва да посочат 

персоналът, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, като се 

отчете факта, че качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката 



персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката. 

Екипът, който следва да извърши проектирането, съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в Заданията за проектиране, трябва да се състои от 

специалисти, притежаващи професионална компетентност. За доказване на 

изискванията към експертите включени в екипа за проектиране, подлежащи на 

оценка, следва да се представят и документи за всеки от тях, доказващи, 

професионалната им квалификация, правоспособността, специфичния 

професионален опит в участието в определен брой проекти/дейности, както и 

доказателства за поетите от всеки член от екипа задължения за срока за 

изпълнение на дейностите по настоящата процедура. 

Предвид така поставеното изискване от Възложителя т.3.1.1. „Указания за 

разработване на ТП1 „Професионална компетентност на проектантите в екипа“ 

от Методика за оценка - Приложение № 11 от документацията за обществената 

поръчка, участниците следва да представят документи към техническото си 

предложение за всеки от експертите, включени в екипа за проектиране, 

подлежащи на оценка, с които да бъде доказана професионалната им 

квалификация, правоспособността, специфичния професионален опит в 

участието в определен брой проекти/дейности. Също така участниците следва 

да представят към техническото си предложение доказателства за поетите от 

всеки член от екипа задължения за срока за изпълнение на дейностите по 

настоящата процедура. 

Преценката е на самия участник какви документи да представи към 

техническото си предложение, така че да докаже спазването на изискванията на 

Възложителя, посочени в т. т.3.1.1. „Указания за разработване на ТП1 

„Професионална компетентност на проектантите в екипа“ от Методика за 

оценка - Приложение № 11 от документацията за обществената поръчка. 
 

 

Въпрос 4. „Може ли фирмата-участник да представи като сходна 

извършена дейност проектантска услуга, извършена от проектант, 

ангажиран от фирмата-участник, който не е бил служител на фирмата към 

момента на извършване на съответната проектантска услуга? Какво 

доказателство следва да се представи за декларираната извършена дейност в 

този случай?“ 

Разяснение на Възложителя: 

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.3.2.1 от Глава II 

„Условия и указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на 

документи“ от документацията за обществената поръчка, участникът следва да 

е извършил дейности по проектиране и авторски надзор за последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата – с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на поръчката. 



В тази връзка, доказателствата за удостоверяване съответствието с 

поставения критерий за подбор по т.3.2.1 от Глава II „Условия и указания за 

участие в процедурата, изготвяне и представяне на документи“ от 

документацията за обществената поръчка, следва да бъдат издадени на името на 

лицето, което се явява участник в обществената поръчка.  

Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП участниците могат за конкретната поръчка да 

се позоват на капацитета и на трети лица, независимо от правната връзка между 

тях, по отношение на критериите, свързани включително с техническите 

способности. 

Преценката е на всеки един участник какви доказателства да представи, 

така че да удостовери съответствието с поставения критерий за подбор по т. 3.2 

„Изисквания за технически и професионални способности на участниците по 

чл. 63, ал.1, т. 1, буква „б“ от ЗОП“, в съответствие с Глава II „Условия и 

указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на документи“ от 

документацията за обществената поръчка. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

  /П/  КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


