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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 
 

ОТНОСНО: Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с 

предмет: „Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и 

оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на 

„Петрокелтик” ЕООД, разположени в континенталния шелф и 

изключителната икономическа зона на Република България в Черно 

море”  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили запитвания по горепосочената обществена поръчка и 

на основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /отм., ДВ, бр. 13 от 

16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, даваме следните разяснения: 

 

Въпрос № 1: Участникът може ли да бъде създадено дружество по ЗЗД 

(консорциум) за участие в обществената поръчка, който ще отговаря на 

горепосочените изисквания чрез съдружници (участници в консорциума физически 

лица – специалисти по нефтена геология), които отговарят на изискването в рамките 

на 3 години да са изпълнени два подобни проекта и притежаващи необходимата 

професионална квалификация? 

Отговор № 1: Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения. При изготвяне на оферта от дружество по ЗЗД (консорциум), следва да 

се имат предвид разпоредбите на чл. 55, ал. 5 и ал. 6, чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

както и изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП, относими към настоящата обществена 

поръчка. 
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Въпрос № 2: Участникът може ли да бъде дружество по ЗЗД (консорциум), в 

който съдружници да бъдат юридическо лице и физически лица, които отговарят на 

изискването в рамките на 3 години да са изпълнени два подобни проекта и 

притежаващи необходимата професионална квалификация. 

Отговор № 2: Следва да имате предвид отговора на въпрос №1. 

Въпрос № 3: Следва ли дружеството по ЗЗД (консорциум) да бъде 

регистрирано в Агенцията по вписванията – Регистър БУЛСТАТ при подаване на 

документацията за участие в процедурата или е достатъчно да се представи договора 

между съдружниците? 

Отговор № 3:  Дружество по ЗЗД (консорциум), участник в настоящата 

обществена поръчка, при подаване на офертата си не следва да бъде регистрирано в 

Агенция по вписванията. Задължението за регистрация в Агенция по вписванията 

настъпва в случай, че дружеството бъде определено за изпълнител на обществената 

поръчка, съгласно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. 

 

 

С уважение, 

 
 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Главен секретар 

 


