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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ 
 

 
ОТНОСНО: Молби за разяснения относно открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Преиздаване на тематични рекламно-
информационни материали“ при следните три самостоятелно обособени позиции: 
Позиция 1: Тематични брошури – печат на тираж; Позиция 2: Брошура Дунав – 
закупуване; Позиция 3: Нискобюджетни рекламни материали – печат на тираж 
 
 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки и постъпили 2 броя 

молби за разяснения, както и във връзка с Вашето участие в открита процедура с 
гореописания предмет, открита на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените 
поръчки с Решение № РД-16-201/17.02.2014 г., Ви уведомявам за следните 
постъпили въпроси и техните отговори: 

1. В раздел V «Необходими документи», т. 10.1. се говори за «последните 3 (три) 
счетоводно приключени години». Общоприетото разбиране е, че годината приключва 
счетоводно на 31.12. В случая, обаче, предвид необходимостта от представяне на 
части от финансовия отчет («Баланс» и «Отчет за приходите и разходите»), а срокът 
за тяхното изготвяне за 2013 г. съвпада с крайния срок за подаване на оферти към 
Възложителя, възниква въпросът: 

 Ако към датата на подаване на офертите не е налице съставен и приет 
годишен финансов отчет за 2013 г., ще бъде ли изпълнено изискването на 
Възложителя по т. 10.1. от Документацията при представяне на «Баланс» и «Отчет за 
приходите и разходите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.? 

Отговор: Изискването на Възложителя по чл. 50, ал. 1 от ЗОП, поставено в Раздел V 
«Необходими документи», т. 10. «Доказателства относно икономическото и 
финансово състояние на участника за изпълнение на поръчката» за представяне на 
Годишен финансов отчет – части „Баланс” и „Отчет за приходите и разходите” 
(заверени копия) или еквивалентен документ за чуждестранни участници, за 
последните 3 (три) счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която 
Участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се 
изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, е за 
периодът 2011, 2012, 2013 г., като в случай на представен ЕИК от участника, той  
може да се позове на тези обстоятелства, ако са обявени в Търговския регистър, 
вместо да представя цитираните в точката документи.  

 Съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане, 
годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в 
териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на 
данъчно задълженото лице. Предвид, че срокът за подаване на оферти, съгласно т. 
ІV.3.4. от обявление наш № 12-00-191/17.02.2014 г. е до 17:30 ч. на 31 март 2014 
г., считаме че поставеното условие е изпълнимо. 
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2. «Последните три финансово приключили години» по т. 10.2. от Документацията 
означава ли 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

Отговор: Предвид даденият отговор по т. 1, отговорът на въпрос № 2 е положителен. 

3. В т. 11.1. от Документацията е посочено, че Справката-декларация съдържа 
списък на основните договори и договорите за услуги с предмет, сходен с предмета 
на настоящата обществена поръчка. В същото време, изискване за минимален брой 
договори има само по отношение на такива със сходен предмет. Въпросът, който 
възниква е: 

 Следва ли да се посочват изпълнени основни договори (извън тези, които са 
със сходен предмет) и ако «Да» - то колко такива договора следва да се посочат, тъй 
като в Документацията липсва подобно условие? 

Отговор: Изискването по т. 11.1. на Раздел V «Необходими документи» е записано, 
както следва: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори и 
договорите за услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена 
поръчка, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, кратко 
описание на извършваните дейности, датите и получателите, представени съгласно 
образец - Приложение № Д към документацията. Минимално изискване: Броят на 
изпълнените договори следва да е не по-малък от 3 (три) със сходен предмет, 
независимо от броя на позициите, за които се участва. Под дейности, сходни с 
предмета на настоящата поръчка следва да се разбират договори за услуги, свързани 
с печат и/или изработване на рекламно-информационни материали. 

 В документацията относно обявената обществена поръчка не се изисква 
определен брой изпълнени основни договори, изискването е само относно 3 (три) 
договора със сходен предмет, независимо от броя на позициите, за които се участва. 

4. Във връзка с изискването за минимум 3 изпълнени договора със сходен предмет, 
независимо от броя на позициите, за които се участва, възниква следният въпрос: 

 Стойностите по тези 3 договора следва ли да доказват изискването за 
минимален оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката? Например, ако се 
кандидатства по обособена позиция 1, трите договора, които се посочват в  
Справката-декларация по Приложение № Д, следва ли да са на обща стойност поне 
253 500 лева? 

Отговор: Няма изискване за обща стойност на трите декларирани договора. 
Минималното изискване за общ оборот за последните три приключили финансово 
години и за оборот от дейности, сходни с предмета на поръчка се декларира в 
справка - декларация за общия оборот и за оборота на услугите, сходни с предмета 
на поръчката, за последните три финансово приключили години, в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно т. 10.2. 
от документацията за участие и Приложение Г към същата. В приложението следва 
да се декларира сумарен оборот за 2011, 2012 и 2013 години.   

5. Съществува неяснота по отношение на следния текст в т. 11.2. «Когато участникът 
предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от 
тях, съобразно вида и дела на тяхното участие». Не става ясно дали под 
«документът» се има предвид само декларацията за техническо оборудване, или това 
изискване касае и т. 11.1.? 

 Кой документ се има предвид при посочване на това изискване – «Когато 
участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки 
един от тях, съобразно вида и дела на тяхното участие»? 

Отговор: Има се предвид документът по т. 11.2.: Декларация свободен текст 
за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 
обществената поръчка (Участникът следва да опише подробно техническото 
оборудване за печата на рекламните материали и преиздаването на миникомпакт 
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дисковете: минимум една специализирана за печат машина с необходимия софтуер 
за предпечатна подготовка.).  

 
Изискването за представяне на договор/договори със сходен предмет от 

страна на подизпълнителя, съобразно вида и дела на неговото участие в поръчката е 
по т. 12.1. от документацията за участие, както следва: Участникът представя 
«Списък с данни за подизпълнител/и, ако се ползват такива, както и декларация, 
подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на 
подизпълнителя, за съгласие за участие като подизпълнител, по образец  
Приложение № Е към документацията. Към списъка за подизпълнителя се прилагат 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, надписани с думата  
“подизпълнител”». Документите по чл. 56, ал. 5 обхващат, именно, доказателства за 
техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя 
в обявлението за обществена поръчка, като за конкретната обществена поръчка това 
са именно документите по т. 11.1. и т. 11.2. от документацията за участие, съответно 
по т. ІІІ.2.3. «Технически възможности» от обявлението за обществената поръчка. 

 

6. Като част от изискванията на Възложителя, в Раздел V, т. 10.1. е посочено, че 
изпълнителят трябва да приложи части «Баланс» и «Отчет за приходите и 
разходите» от годишните финансови отчети, за последните 3 (три) счетоводно 
приключили години. В образеца на Справка-декларация /Приложение Г/ се изискват 
тези документи за 2010/2011/2012 г. 

 Моля за информация, дали се предполага приложените документи да се 
2010/2011/2012 г. или 2011/2012/2013 години? 

Отговор: Съгласно отговорът по т. 1 от настоящите разяснения, Справката-
декларация /Приложение Г/ следва да бъде попълнена за 2011/2012/2013 години. 

 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА 
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