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Г-ЖА РАДОСТИНА СЕРАФИМОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ, 
НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС“ ЕАД I

НаВашизх.№ 53-81/03.08.2017 г.

Относно; Прилагане на чл. 65 от Закона за обществените поръчки (30
f

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕРАФИМОВА, |
i

Във връзка с Вашето писмо, Агенцията по обществени поръчки (АОП) изразява 
следното становище:

В запитването се поставя въпрос дали собствениците на обектите, 
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) и собствениците на транспортните 
средства по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)| са трети 
лица по смисъла на ЗОП. Посочено е, че обектът по чл. 12 от ЗХ е регистриран на 
името на участника, въпреки че собственик е друго лице. Освен това се твърди, че за 
транспортните средства участникът е декларирал наличие на регистрация по чл. 246 
от ЗВМД, но отново собственик е друго лице,

По отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност, съгласно 
чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица, независимо от правната връзка между тях. За да се прецени дали дадено 
лице се явява трето лице по смисъла на ЗОП е необходимо да се изследва дали 
участникът ще разполага о ресурса на това лице и даш1 с този ресурс ще докаже 
критериите за подбор, заложени от възложителя.

В условията на процедурата възложителят е посочил, че участникът следва да 
разполага с обект, регистриран по чл. 12 от ЗХ за търговия на едро с храни от 
животински и неживотински произход. За доказване на това изискване е поезчено, че 
участникът следва да представи удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ с 
обхват, който да съответства на предмета иа поръчката и то да е на името на 
участника. От гореизложеното следва, че за въпросното изискване не може да бъде 
използван ресурса на трето лице, тъй като този критерии за подбор се явява годност 
(правоспособност) за упраяшявше на професионална дейност и тя е иепрег^вържма. 
В случая е без значение собствеността на обекта, доколкото за участника !е нажце
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удс|СТОверениа за регистрация по чл. 12 от ЗХ и същият е изпълнил критерия за 
подбор. Предвид това собственикът на обекта не се явява трето лице по смисъла на
зоп.

Следва да се отбележи, че по отношение на изискването участниците да 
разполагат със специализирани технически средства за превоз на хранителни 
продукти и същите да са регистрирани по реда на чл. 246 от ЗВМД, е установена 
пра|ктика на КЗК (напр. решение № 145/09.02.2017 г.). Комисията приема, че 
използването на транспортни средства, които са собственост на лице, различно от 
учфтника, представлява позоваване на капацитета на трето лице, съгласно чл. 65 от 
ЗОП. Посоченото решение е потвърдено от Върховния административен съд с 
pcujieHHe № 5656/05.05.2017 г.

Независимо от това, следва да се обърне внимание, че в настояпщя случай, са 
на1̂ ице две хипотези;

1. Ако удостоверението за регистрация по чл. 246 от ЗВМД се издава на 
участника - ползвател на транспортните средства, то би следвало 
собственикът да не се явява трето лице;

2. В случай че удостоверението за регистрация по чл. 246 от ЗВМД е в полза 
на собственика на транспортните средства, тогава учййшосьт би следвало 
да го декларира като трето лице.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

г/г d «  ге02076 ^8d0L7SW 05 = 71 80-80-2Юг


