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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А   

 

№ 26-00-113 

 

Дата 07.11.2016 г. 

 

 

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпилo исканe за разяснения по документация за възлагане на обществена 

поръчка:  

„Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020 г.“, и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки, Ви давам следното разяснение на поставените въпроси: 

Въпрос: 1: Съгласно обявлението, раздел III.1.3) Технически и професионални 

възможности, участниците следва да е изпълнил най-малко една услуга, с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) 

години от датата на подаване на офертата.  

Съгласно дадените определения: „Под „услуги, с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на поръчката” се разбира: комплекс от дейности/услуги в сферата 

на разработването на анализи и/или оценки (предварителни или междинни или 

последващи или текущи) на изпълнението, на резултатите или на въздействието 

на програми (оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално 

сътрудничество)/планове или инструменти/политики, финансирани от 

европейски или други международни донори или националния бюджет на 

стойност не по-ниска от 60 000 лв.“ 

Ще приеме ли Възложителят за „услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с 

този на поръчката”, услуги свързани с Разработване на общински план за 
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развитие за периода 2014 – 2020 г., включително Разработване на Предварителна 

оценка на общинския план, със следния обхват: 

• Анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

• Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.; 

• Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

• Индикаторите за наблюдение и оценка на плана; 

• Необходими действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана; 

• Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

• Програма за реализация на Общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси 

и звената за изпълнение на проектите; 

• Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптацията към 

вече настъпилите промени; 

• Оценка на социално-икономическото въздействие на плана; 

• Екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. 

Отговор на въпрос № 1: В Раздел 4 „Критерии за подбор“, от т.3.1. от документацията за 

участие в процедура с предмет: „Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“, Възложителят изисква от всеки 

участник да е изпълнил най-малко една услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с 

този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под 

„услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката” Възложителят 

разбира: комплекс от дейности/услуги в сферата на разработването на анализи и/или 

оценки (предварителни или междинни или последващи или текущи) на изпълнението, на 

резултатите или на въздействието на програми (оперативни програми, програми за 

трансгранично, транснационално сътрудничество)/планове или инструменти/политики, 

финансирани от европейски или други международни донори или националния бюджет на 

стойност не по-ниска от 60 000 лв.      
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Доколкото, съгласно от Закона за регионалното развитие, общинските планове за развитие 

са част от системата за стратегическо планиране на регионалното развитие (чл. 9 (1), т. 

4.), и определят средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с областната стратегия за развитие и общия устройствен план на общината 

(чл. 13. (1), Възложителят ще приеме услуги свързани с разработване на предварителна 

оценка на общински план за развитие за  „услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен 

с този на поръчката”.  

 

Въпрос 2: Съгласно обявлението, раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние, 

участниците следва да са реализирали минимален „конкретен“ годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката за последните 3 (три) приключили финансови 

години (2013 г., 2014 г., 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден 

или е започнал дейността си общо в размер на 60 000 лв. 

Съгласно обявлението, раздел III.1.3) Технически и професионални възможности, 

участниците следва да е изпълнил най-малко една услуга, с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата. „Под „услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката” се 

разбира: комплекс от дейности/услуги в сферата на разработването на анализи и/или 

оценки (предварителни или междинни или последващи или текущи) на изпълнението, на 

резултатите или на въздействието на програми (оперативни програми, програми за 

трансгранично, транснационално сътрудничество)/планове или инструменти/политики, 

финансирани от европейски или други международни донори или националния бюджет на 

стойност не по-ниска от 60 000 лв.“ 

Молбата ми е да поясните какво е логиката на Възложителя залагайки една и съща 

стойност за реализиран минимален „конкретен“ годишен оборот и изпълнена най-малко 

една услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 

(три) години от датата на подаване на офертата, а именно 60 000 лв., 

както и указаната от Възложителя минимална стойност на една извършена услуга с ДДС 

или без ДДС е заложена? 
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Считаме, че поставеното условие е ограничително, тъй като Възложителят няма как да 

прецени опита на кандидата, слагайки минимално ограничение за стойност на една 

извършена услуга 60 000 лв. Въпросът е каква би била разликата при изпълнени „услуги, с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“ на стойност 56 000 лв. без ДДС 

вместо 60 000 лв. без ДДС? 

 

Отговор на въпрос №2: Посоченият от Възложителя в раздел 4 „Критерии за подбор“, т. 2 

„Икономическо и финансово състояние“ от документацията по обществената поръчка 

критерий участникът да е реализирал минимален „конкретен“ годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката за последните 3 (три) приключили финансови 

години (2013 г., 2014 г., 2015 г.) общо в размер на 60 000 лв. е определен въз основа на 

30% от прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с чл. 61, ал. 2 от 

ЗОП, като при определянето му е спазвано правилото изискваният минимален общ и/или 

специализиран оборот да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на 

обществената поръчка и да не надхвърля двукратния размер на прогнозната стойност на 

поръчката.   

Във връзка с горното, посоченото в раздел 4 „Критерий за подбор“, т. 3 „Технически и 

финансови способности“ от документацията изискване реализираните от участника 

предходни услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, да са на 

стойност не по-ниска от 60 000 лв., е пряко свързано с предмета на поръчката и отчита  

релевантния обем и характера на дейностите, които Възложителят очаква да бъдат 

изпълнени в рамките на настоящата обществена поръчка, като по този начин се гарантира 

наличието на необходимия опит и капацитет за изпълнение на поръчката. В съответствие с 

чл. 59, ал. 2 от ЗОП поставените от Възложителя критерии са съобразени с  предмета,  

стойността, обема  и  сложността  на  поръчката.   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 


