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Изх. № 26-00-89 

Дата: 23.10.2015г. 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ 

 

ОТНОСНО: Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Проект 

„stARTsIII” – обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни 

предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпили искания за разяснения по условията на обществена 

поръчка с предмет: „Проект „stARTsIII” – обучение по предприемачество и 

създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и 

спортните училища”, и на основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме за следните постъпили въпроси и техните отговори: 

Въпрос 1: Каква е дефиницията на „удостоверение“ и „компетентен орган“ в 

контекста на т. VI – 4? Какви са изискванията към това удостоверение и в какъв 

формат се издава? В контекста на Приложение № 4 като „доказателство“ може ли да се 

възприеме копие от подписан приемо-предавателен протокол и подписана фактура? 

Отговор на Въпрос 1: Съгласно изискванията на възложителя посочени в т.4 от 

раздел III „Допълнителна информация“ на публичната покана, т. VІ. 4. от 

приложението към нея, удостоверението е писмен документ, издаден на изпълнителя 
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на услугата, който съдържа пълна информация относно посочените в приложение № 4 

обстоятелства.  

Компетентен орган е този, (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), който е длъжен да предоставя служебно на възложителя 

информация за сочени от участника обстоятелства.  

Въпрос 2: Каква е дефиницията на „обединение“ в контекста на т. VIII – 8? 

Отговор на Въпрос 2: Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) кандидат или участник в процедура за обществена 

поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията 

да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или 

оферта. 

Обединението може да бъде на търговци, под формата на някое от видовете 

търговски дружества по Търговския закон; на гражданско дружество по чл. 357, ал. 1 

от Закона за задълженията и договорите, както и всяка друга незабранена от закон 

форма на обединение между физически и юридически лица. 

Въпрос 3: Задължително ли е закупуването на лаптопи в контекста на т. VIII – 2, 

ако при изпълнението на проект „stARTs III” се включат училища, които вече са 

получили лаптопи, отговарящи на посочените изисквания, при изпълнението на 

проекти „stARTs” и „stARTs2”? 

Отговор на Въпрос 3: Видно от т. VIII. 2. на стр.6  на приложение № 1 към 

публичната покана, е посочено, че изпълнителят трябва да се съобрази със следното 

задание: „...да оборудва кабинети предоставени им от училищата, с всички необходими 

нови канцеларски материали и нов лаптоп за всяко тренировъчно предприятие, които 

ще спомагат обучението“.  

Предвид горното, закупуването на нов лаптоп за всяко тренировъчно предприятие 

е задължително.  

Въпрос 4: Каква е дефиницията за „страница“ в контекста на т. VIII – 3 – 9? 

Отговор на Въпрос 4: Съгласно т. VIII. 3. 9) от приложение № 1 към публичната 

покана, към техническото предложение следва да се представят предложения за 

присъствие и популяризиране на проекта в социалните мрежи и интернет 
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пространството. Участникът следва да посочи в кои социални мрежи и как ще бъде 

популяризиран проекта, както и възможност за изготвяне на собствена страница.  

В контекста на интернет пространството и социалните мрежи, думата „страница“ е 

употребена в смисъл на „интернет страница“. 

Въпрос 5: В техническата документация е посочено, че Изпълнителят следва да 

организира посещенията на учениците от тренировъчните предприятия в действащи 

предприятия. В тази връзка, при организирането на тези посещения включват ли се 

разходи за транспорт, храна и нощувки, както и тези разходи за сметка на Изпълнителя 

ли са или са извън настоящата обществена поръчка? 

Отговор на Въпрос 5: В чл. 3, ал. 1 от проекта на Договор (Приложение 9 от 

приложение № 1 към публичната покана), е записано, че в цената са включени всички 

разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Договорената цена е 

окончателна и не подлежи на актуализация.  

Тази цена включва всички дейности по изпълнение на поръчката, в това число и 

разходите за транспорт, нощувки и храна за учениците от тренировъчните 

предприятия.  

Въпрос 6: На стр. 7 от Приложение № 1 „Описание на предмета на публичната 

покана. Изисквания на Възложителя“ е посочено следното задължение на Изпълнителя: 

„През целия заложен период да следи работата на тренировъчните предприятия, 

изпълнението на поставените задачи и да води своевременна подготовка за участието 

на тренировъчните предприятия в минимум един форум на тренировъчните преприятия, 

провеждащ се през учебната 2015-2016 година“. Посоченият форум от Изпълнителя на 

настоящата обществена поръчка ли трябва да се организира и съответно разходите за 

транспорт, храна и евентуални нощувки задължения на Изпълнителя ли са или са 

извън обсега на настоящата обществена поръчка?“ 

Отговор на Въпрос 6: Организирането на посочения форум не е част от 

настоящата обществена поръчка.  

Видно от т. VIII. 2. на  стр.7 от приложение № 1 към публичната покана, е 

посочено, че изпълнителят следва да осигури участието на тренировъчните 

предприятия в минимум един форум на тренировъчните предприятия, провеждащ се 

през учебната 2015-2016 година и да включи тренировъчните предприятия, създадени 

по проект „stARTsIII“ във въпросния форум/и. 
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Както е посочено в отговор на въпрос 5, в ценовото предложение следва да бъдат  

включени всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката, в това число 

и за включването във въпросния форум/и и осигуряването на транспорт, нощувка и 

храна. 

Въпрос 7: Организирането на конкурса „Брандико“ част ли е от настоящата 

обществена поръчка или е обект на друга поръчка? 

Отговор на Въпрос 7: Организирането на конкурса „Брандико“ не е част от 

настоящата обществена поръчка, но следва да се има предвид, че видно от т. VIII. 2. на 

стр. 7 от приложение № 1 към публичната покана, същият се провежда по време на 

участието на тренировъчните предприятия във форум, провеждащ се през учебната 

2015-2016 година. 

Въпрос 8: Включването на учениците от тренировъчните предприятия в конкурса 

„Брандико“ означава ли, че Изпълнителят трябва да организира за своя сметка 

транспорт, нощувка и храна за тях? 

Отговор на Въпрос 8: Както е посочено в отговор на въпрос 5, в ценовото 

предложение следва да бъдат включени всички разходи на Изпълнителя по 

изпълнението на поръчката, в това число и за организирането и осигуряването на 

транспорт, нощувка и храна. 

С уважение, 

 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 

 


