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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  

 

Във връзка с постъпило искане за разяснение по  Документация за участие в 

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

на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на 

Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020г. по обособени 

позиции: 

 

Позиция 1: Провеждане на социологически проучвания за степента на 

информираност и социологическо измерване на имиджа на програмата сред 

целевите групи на програмата и широката общественост. 

 

Позиция 2: Провеждане на социологически проучвания за оценка 

изпълнението на Годишните планове за действие и удовлетвореността от 

провеждането на информационните дни за популяризиране изпълнението 

на програмата “ и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), Ви уведомявам за следното: 

 

 

Въпрос 1: 

Съгласно документацията за обществената поръчка: „Предметът на поръчката 

е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, 

поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.“ В обявлението на поръчката 

обаче са посочени кодове, от които само един отразява услуга, попадаща в Списъка 

на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на 

предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП, а именно 7932000 – Услуги по 
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изследване на общественото мнение; другите два кода 79311000 – Услуги, свързани 

с проучване и 71620000 - Услуги, свързани с анализи са кодове за услуги, не 

фигурират в утвърдения с Решение № 551/25.07.2014 г. на МС Списък.  

По същество и двете обособени позиции включват в предметния си обхват 

провеждане на проучване и извършване на последващ анализ на данните, събрани 

въз основа на така проведените проучвания. Провеждането на проучвания е 

дейност, която попада в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на 

изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на 

ЗОП, а именно – CPV код 79311200-9 – Услуги, свързани с провеждане на 

проучвания. Този код не е посочен в обявлението, макар че според нас това е кодът, 

който по-точно отговаря на предмета на поръчката, а не посоченият от Възложителя: 

79311000 – Услуги, свързани с проучване, който е по-общ и не толкова прецизен. 

От друга страна извършването на какъвто и да е род анализи като услуга НЕ 

попада в списъка на запазените поръчки, утвърден от МС. В този смисъл следва да 

се възлага на общо основание, а не да бъде запазена изцяло за предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, което води до необосновано и незаконосъобразно 

стесняване на обхвата на потенциалните изпълнители.  

Съгласно чл. 16 г, ал. 2 от ЗОП „Когато част от предмета на обществената 

поръчка е включена в списъка по ал. 1, възложителят е длъжен да я отдели в една 

или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.“. В конкретния случай, 

изхождайки от предметния обхват на Вашата поръчка е налице именно хипотеза на 

съчетаване на услуги, част от които действително следва да бъдат запазени – 

провеждането на проучвания и друга част – анализ на данни, която следва да се 

възложи по общия ред без да се запазва за конкретно посочени потенциални 

изпълнители.  
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С оглед гореизложеното моля да разясните: 

На какво основание и мотиви се базира решението на Възложителя да 

ограничи обхвата на потенциалните изпълнители, запазвайки цялата поръчка за 

специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, при все че 

значителна част от предметния обхват на поръчката и по двете обособени позиции 

НЕ е услуга, която фигурира в Списъка на запазените поръчки?  

С оглед констатираното разминаване между посочените в обявлението кодове 

и предметния обхват на поръчка, която следва изцяло да е запазена, моля да 

посочите кои точно кодове от Списъка на запазени поръчки отговарят на предметния 

обхват на обществената поръчка за всяка от обособените позиции, за да си изясним 

по-добре предметния обхват на публикуваната обществена поръчка? 

Отговор на въпрос 1: 

Съгласно чл.16г, ал. 1 от ЗОП, когато предметът на поръчката е включен в 

списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания, възложителите са 

длъжни да обвяват, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

В обявлението за обществената поръчка е посочен код по Общият 

терминологичен речник /CPV/, който попада в Списъка утвърден с Решение № 

551/25.17.2004 г. на Министерски съвет (МС) за утвърждаване на Списък на стоките, 

услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на 

специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на 

Закона за обществените поръчки, допълнено с Решение № 278/28.04.2015 г. на МС , 

тъй като предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хора с увреждания. 
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Общият терминологичен речник /CPV/ е йерархично структурирана 

номенклатура разделена на раздели, групи, класове, и категории. 

В обявлението за обществената поръчка са посочени следните кодове по CPV: 

основен предмет: 79311000 – услуги свързани с проучвания и допълнителни 

предмети: 79320000 – услуги по изследване на общественото мнение и 71620000 – 

услуги свързани с анализи. Кодовете са посочени в зависимост от техния обхват, а 

именно:  

1. в обхвата на посочения за основен предмет код 79311000 – услуги 

свързани с проучвания, съгласно документацията за участие, са включени следните 

дейностите предвидени за изпълнение на поръчката с кодове: 79311100 - услуги по 

проектиране на проучвания; 79311200 – услуги свързани с провеждане на 

проучвания, които са запазени за участие на специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, съгласно Списъка на произвежданите и 

доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които 

се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с 

увреждания по реда на ЗОП /Списъка/ и 79311200 - услуги по анализ на резултатите 

от анкетни проучвания. Поради което при определяне на CPV е посочен съответния 

клас услуга, в чийто обхват влизат дейностите, а не всяка от отделните категории 

услуги; 

2. услугите в обхвата на посочения за допълнителен предмет код 79311000 - 

услуги по изследване на общественото мнение, са запазени за участие на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно 

Списъка; 

и 

3. услугите в обхвата на посочения за допълнителен предмет код 71620000 – 

услуги свързани с анализи. 

Подхода при определяне на съответните кодовете за обществената поръчка е 

посочените кодове логически да съответстват на дейностите, които ще бъдат 
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възложени.  

Предвид на това, че подлежащите на възлагане дейности са неделими, поради 

спецификата на предмета на поръчката, същият има комплексен характер, изискващ 

изпълнението на отделните дейности и задачи по съответните позиции да се 

възложи на един изпълнител, с оглед постигане на целения резултат, поръчката е 

запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, съгласно Списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с 

увреждания. 

 

 

Божидар Лукарски 

Министър на икономиката   
 

 

 


