
 

Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 
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Изх. № 94 M-00-104 (19) 1 / 24.10.2019г. 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 

„Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, 

намиращи се на територията на община Николаево за 36 месеца”. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили запитвания от 22.10.2019г. от заинтересовано лице в процедура по 

възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за 

обществените поръчки, даваме следните разяснения: 

 

ВЪПРОС 1:  

Във връзка с обществена поръчка с предмет : “Комплексна  доставка на хранителни продукти   за 

нуждите на детските и социалните заведения,  намиращи се на територията на община Николаево  за 

срок от 36 месеца”,  

 Моля да ми дадете следните разяснения: 

А) Съгласно документацията за участие в раздел ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ е 

посочено, че ще бъде отстранен участник, който 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 

353е от Наказателния кодекс;  

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,  аналогично на тези по т. 

1, в друга държава членка или трета страна;  

В чл.54 ал.1 от ЗОП  (изм. ДВ бр.86 от 2018 г.) обаче са заличени думите „освен ако не е 

реабилитиран“ . Въпросът ми е, ще отстраните ли от участие кандидат, който е реабилитиран за деяние 

по посочените в чл.54 ал.1 т.1  и 2 от ЗОП? 
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ОТГОВОР 1: 

Коректен е текста от последното изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки от 

22 Октомври 2019г., а именно: 

„ Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, когато: 

1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е осъден с влязла в сила присъда, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 

301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е осъден с влязла в сила присъда, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;…“ 

 
В случая, става въпрос за технически пропуск, при който в текста на документацията не е 

заличена фразата: „освен ако не е реабилитиран“. В този смисъл, кандидат, който е реабилитиран за 

деяние по посочените в чл.54 ал.1 т.1  и 2 от ЗОП, ще бъде отстранен. 

 

 

ВЪПРОС 2:  

 Б) В Документацията за поръчката (стр.14, първи абзац ) е посочено: Годност (правоспособност) 

за упражняване на професионална дейност - Възложителят не поставя изисквания. 

В обявлението в Раздел III.1.1) Годност, е налично изискване за наличие на минимум един обект по чл.12 

от ЗХ. 

Питането ми е следното: При попълване на ЕЕДОП къде да се отрази наличието на обект по 

чл.12 от ЗХ, в Раздел „Годност“ или в раздел „Технически и професионални възможности“; 

 

ОТГОВОР 2: 

Съгласно становището за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП, Агенцията за обществени 

поръчки препоръча да бъде направена корекция в текста на Обявлението, като условието:  

„Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия 

на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За чуждестранните участници – 

регистрация/разрешение/уведомление от аналогичен орган, че може да изпълни предмета на поръчката, 

съгласно законодателството  на държавата членка, в която са установени.“, 

да бъде пренесено от поле III.1.3) Технически и професионални възможности,  в поле 

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност.  

В този случай, при попълване на ЕЕДОП, коректно е наличието на обект по чл.12 от Закона за 

храните, да бъде отразено в раздел „Годност“. 

 

ВАЖНО! 

 В поле III.1.3) от Обявлението бе заложено изискване, през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко две дейности, еднакви или 

сходни с предмета на поръчката. Препоръката на АОП след предварителния контрол гласеше, че 

условието за две изпълнени дейности може да се разглежда като ограничително, ако участници, 

изпълнили една дейност, идентична или сходна с предмета и обема на възлагания договор, могат 

да са успешни изпълнители на доставката.  В тази връзка, текста в Обявлението беше променен, 

така: „През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 



участниците трябва да имат успешно изпълнена минимум 1 (една) доставка, която е еднаква 

или сходна с предмета на обществената поръчка. Под еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка се има предвид доставка на хранителни стоки, независимо от техния 

вид“. Технически пропуск е обаче, липсата на корекция в текста на самата документация. В този 

смисъл, коректната и вярна информация, е тази от Обявлението.  

 

ВЪПРОС 3:  

 В) Поставено е изискване от Възложителя , участникът да разполага с внедрена система за  

управление на качеството ISO 22000:2018; Съгласно действащата нормативна уредба , ISO 22000:2018 

заменя ISO 22000:2005 и всички сертифицирани организации трябва да извършат миграцията към новата 

версия преди 19 юни 2021 г., когато преходният период ще бъде завършен и версия 2005 няма бъде 

актуална. Въпросът ми е следния: При положение, че не е изтекъл срокът за сертифициране по ISO 

22000:2018, Възложителят ще приеме ли валидно действащи сертификати по ISO 22000:2005, като 

доказателство за съответствие с поставените изисквания за допустимост? 

 

ОТГОВОР 3: 

Една от забележките на Агенцията за обществени поръчки , съгласно становището за осъществен 

контрол по чл.232 от ЗОП, гласеше:  

„…..Поставено е изискване участниците да имат „...внедрена НАССР система за управление на 

безопасността на храните или сертификат EN ISO 22000:2005 или еквивалент“. Обръщаме внимание, 

че според информация на интернет страницата на Български институт за стандартизация, 

стандартът по БДС EN ISO 22000:2018. заменя и отменя ISO 22000:2005……“. 

Съответно Община Николаево се съобрази и с тази забележка, като текста беше коригиран.  

Въпреки това, Община Николаево в качеството си на Възложител, ще приеме за валидно 

действащи, сертификатите по ISO 22000:2005, като доказателство за съответствие с поставените 

изисквания за допустимост, тъй като считаме, че нормативната уредба по никакъв начин не е нарушена.  

 

ВЪПРОС 4:  

 Г) Моля, да отговорите дали е необходимо при подаване на офертата да се прилагат Образци с 

№ 7,8,9 и 10, при положение, че данните, които се декларират в тези образци се декларират и в ЕЕДОП? 

 

ОТГОВОР 4: 

Няма да бъде отчетено като пропуск, ако за данните, които се декларират в ЕЕДОП, не бъдат 

приложени и допълнителните образци. 

 

 

С уважение,                         заличена информация, съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

инж. ПЕТКО ПОПОВ  

ВрИД Кмет на Община Николаево 


