
 

 

 

 

изх.№.82./24.03.2017 г. 

 

 ДО  

 ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В 

 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

  

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в 

процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт 

за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 

дванадесет месеца”, уникален № в РОП: 05395-2017-0002. 

 На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), представям 

на вниманието на потенциалните Участници следните разяснения: 

 

Въпрос №1: 

При участие на консорциум в обявеното от Вас публично състезание с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен 

транспорт за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за 

период от дванадесет месеца” по Обособена позиция №2: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на 

Българската федерация по художествена гимнастика за период от десет месеца”. 

Ще се приеме ли от възложителят за изпълнено от участника консорциум 

 изискването за: „минимум три услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката през последните три години“, в случай, че бъдат представени 

доказателства от всеки един от участниците в обединението за индивидуално 

изпълнени  минимум три услуги сходни с предмета на поръчката ? 

Отговор №1: 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически 

лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не 

от всяко от лицата, включени в него 

 

 

Илиана Райчева Сиракова – Председател на 

Българската федерация по художествена 

гимнастика 
 

 

 
 Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0006-C01„Обновяване и 

модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо 

Владигеров", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална музикална 

академия „Проф. Панчо Владигеров“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

2020 г. 

 


