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До участниците, закупили документация за участие в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за 

разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 

2011" 

 

Относно: Отговори на поставени въпроси. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпили въпроси за разяснения по документацията за възлагане на 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение 

на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011", на 

основание чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗОП, Ви изпращаме следните разяснения: 

 

Въпрос 1: Съгласно изискванията за опаковка и маркировка по всички позиции, 

опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки. 

В повечето страни от ЕС лице, което пуска за продажба на пазара на общността стоки в 

опаковки, подлежащи на рециклиране и носещи съответния знак, следва да заплати 

определена такса за рециклирането им на съответната държава, където ще се продава 

стоката. 

Тъй като в България все още няма въведено повсеместно разделно събиране на 

отпадъците, а и съгласно документацията продуктите, които ще се доставят до 

складовете на БЧК не са предназначени за продажба, молим да ни кажете дали: 

1.1. При наличието на знак за рециклиране на опаковката се дължи някаква такса и 

ако да – в какъв размер (за различните видове опаковки), кога и на кого следва да 

бъде заплатена; 

1.2. След като продуктите – предмет на доставка до складовете на БЧК не са 

предназначени за продажба, можем ли да считаме, че поставянето на символа за 

рециклиране на опаковката е факултативно. 

 

Отговор 1: 

1.1. При наличието на маркировка за рециклиране на опаковката не се дължи такса 

на Възложителя, съответно отговорът на поставения въпрос не е в 

компетентността му. 

Исканата информация би могла да бъде предоставена от министъра на околната 

среда и водите или директорите на регионалните инспекции по околната среда и 

водите, тъй като същите, съгласно разпоредбата на чл. 37 от Закона за управление 

на отпадъците, издават разрешения за извършване на дейности по оползотворяване 

на отпадъци. 

 

1.2. Опаковките на продуктите, предмет на обществената поръчка, следва да 

отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки (Наредбата), тъй като попадат в приложното й поле. С оглед 

горепосоченото, опаковките следва да имат маркировка в съответствие с 

изискванията на Наредбата, което се доказва с документите, посочени от 

Възложителя в т. 4 от раздели VI.2. "Изисквания към техническото предложение" 



за всяка една обособена позиция. Горецитираните документи са както следва: 

копие на декларация от лицето, което пуска на пазара опаковката или опаковъчния 

материал, съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки и копие на декларация за съответствие, издадена от производителя или 

вносителя на опаковка или опаковъчен материал, съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата 

за опаковките и отпадъците от опаковки. 

 

Въпрос 2: Допустимо ли е участник да участва в обявената поръчка при наличие към 

момента на данъчни задължения, произтичащи от непризнат ДДС? 

 

Отговор 2: 

В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки и посочените в документацията условия за участие в процедурата, не се 

допуска до участие в процедурата участник, който има парични задължения към 

държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, 

свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 

правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

Иван Боянов............................... 

/Началник отдел "Правен"/ 

Елиз Рушид........................................ 

/Началник сектор "ОП"/ 

 

Изготвил: 

Диана Георгиева................................... 

/Юрисконсулт сектор "ОП"/ 

 


