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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет  на 

администрацията на Министерство на икономиката“ и на основание чл. 29, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме следното: 

 

Въпрос 1: Моля Възложителят да уточни четирите вида обеми и да разясни 

каква е методиката на формиране на цената на превод с обем, който включва повече 

от един от видовете обеми писмени преводи, посочени в документацията. Например, 

превод от 300 страници включва обеми от 1 до 10 страници, от 11 до 100 стр. и от 

101 до 500 стр. Съгласно методиката за оценка следва ли, че цената на преводът ще 

бъде формирана по съответен на обемите начин т. е. 10*ЦПn1+90*ЦПn2+200*ЦПn3? 

 

Отговор на Въпрос 1: Видовете обеми на преводите не се получават 

със стъпаловидно натрупване. Ако една заявка за превод съдържа 9 страници, 

цената се калкулира еднозначно по предложената единична цена на страница в 

диапазона от 1 до 10 стр. като се умножи единичната цена по 9 за съответната група 

езици. Съответно, ако друга заявка за превод съдържа 300 страници, цената на 

целия обем се формира като се умножава предложената единична цена на страница 

в диапазона от 101 до 500 стр. като се изчислява като умножение на единичната 

цена по 300 за съответната група езици. Крайната цена се калкулира по брой 



страници преведен текст по цена в съответния диапазон за целия материал, 

включително и когато материалът е предаван за превод на части.  

 
Въпрос 2: Може ли възложителят да посочи по една изпълнена 

поръчка с обем от 101 до 500 стр. и над 501 стр., възложена за писмен 
превод в рамките на предходния договор за изпълнение на обществена 
поръчка за писмени преводи на Министерството на икономиката, с което да 
обоснове избора на методика в документацията? 

 
Отговор Въпрос 2: При определянето на методиката, различните обеми 

преводи са съобразени с възлаганите за изпълнение материали по предходния 
договор за изпълнение на обществена поръчка за писмени преводи на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, тъй като са извършвани 
писмени преводи и в четирите групи посочени обеми. Даване на информация 
относно съответните преведени материали, както и техният обем не представлява 
искане за разяснение по документацията по чл.29, ал.1 от ЗОП.  
 

Въпрос 3: Допуска ли възложителят участниците да предложат в 
своята ценова оферта цени равни на 0,00? 

 
Отговор Въпрос 3: Всеки от участниците сам и свободно преценява какви да 

са числовите стойности, които да предложи, в рамките определени от възложителя и 
от закона. Следва да се има предвид, че предложените цени, участващи в 
методиката за оценка ще бъдат неразделна част от договора за целия период на 
изпълнението му. 
 

Въпрос 4: За публикуваната обществена поръчка, зачита ли се 
валиден сертификат ЕN 15038:2006 с обхват на сертификацията 
„Преводачески услуги“ като еквивалент на ISO 9001:2008? 

 
Отговор Въпрос 4: Европейският стандарт БДС ЕN 15038:2006 е с обхват 

„Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата“, определя 
изискванията за качеството на услугата „писмен превод“ и съответства на предмета 
на обществената поръчка. Предвид заложеното в Раздел 4 Необходими документи, 
т.5.2 от документацията за участие, както и в съответствие с чл. 30, ал.2 от ЗОП, 
участниците представят посочения сертификат или еквивалент.  

 

С уважение, 

 

 

 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 

 

 

 

 


