
Разяснения по повод на постъпило писмено запитване във връзка с процедура по реда на чл. 187 от 
ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Разработване на система за 
информационна сигурност в КРС": 

 
Въпрос № 1. Допустимо ли е по процедурата да кандидатстват освен отделни юридически лица и 

обединение (консорциум) от няколко юридически лица? 
Отговор: Няма правни пречки в тази процедура да участва обединение (консорциум) от няколко 

юридически лица. 
 
Въпрос №2. В случаите, че е допустимо по процедурата да кандидатства обединение, необходимо 

условие ли е всички участници в обединението като доказателство за технически и професионални 
способности да имат открита и действаща регистратура по Закона за защита на класифицираната 
информация или е допустимо поне едно от юридическите лица в обединението да има такава действаща 
регистратура? 

Отговор: В документацията на поръчката няма поставено изискване към участниците да разполагат с 
регистратура по Закона за защита на класифицираната информация. В случая дали участникът разполага с 
такава или не е без правно значение. 

 
Въпрос №3. В случаите, че е допустимо по процедурата да кандидатства обединение, необходимо 

условие ли е всички участници в обединението като доказателство за технически и професионални 
способности да притежават цитирам от вашата обява "сертификат за управление на качеството по стандарта 
ISO 9001:2008" и "сертификат за управление на системи за информационна сигурност (СИС) по стандарта ISO 
27001:2008" или е допустимо поне едно от юридическите лица в обединението да притежава изискваните от 
вас сертификати, описани по-горе? 

Отговор: Изискването е към участника, а той може да бъде и обединение. Важно е обединението като 
цяло да притежава всички изискуеми съгласно документацията сертификати. В този смисъл може и едно от 
юридическите лица в обединението да притежава един или повече от описаните по-горе сертификати и /или 
един от участниците да притежава сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008, а 
друг от тях да притежава сертификат за управление на системи за информационна сигурност (СИС) по 
стандарта ISO 27001:2008.  

 
Въпрос №4. Задължително условие ли е всички участници в обединението да притежават изискваните 

от вас и описани по-горе сертификати с посочения предмет на дейност - предоставяне на консултантски 
услуги по системи за управление за сертификата по ISO 27001 и с предмет на дейност - консултантска 
дейност за сертификата по ISO 9001? 

Отговор: Отговорът е същия, като този на въпрос № 3. 
 
Въпрос №5. Допустимо ли е поне един от участниците да притежава изискваните от вас и цитирани по-

горе два сертификата с изисквания от вас предмет на дейност, а останалите кандидати да притежават 
сертификати със сходен или друг предмет на дейност? 

Отговор: Съгласно документацията и закона може и един от участниците да притежава цитирани по-
горе два сертификата, а някой от другите участници в обединението да притежават сертификат/и със сходен 
предмет на дейност. 

 
Въпрос № 6. В Обявата за обществената поръчка с изх. №04-00174/23.11.2016 г., раздел "Технически и 

професионални способности", т.3 и раздел IV "Съдържание на офертата. Условия, на които следва да 
отговарят участниците", т. 9 е включено следното изискване към участника: "Сертификат за управление на 
системи за информационна сигурност (СИС) по стандарта ISO 27001:2008 с предмет на дейност предоставяне 
на консултантски услуги по системи за управление издаден от независим акредитиран за целта орган за 
сертификация". Така зададено изискването е неизпълнимо, тъй като действащата валидна версия на 
стандарта ISO 27001 е от 2013 г. като международен стандарт и от 2014 г. като БДС с последващи две 
корекции от 2016 г. Моля Ви да поясните необходимата версия на стандарта ISO 27001, зададен като 
изискване към сертификата, който трябва да притежава участника. 

Отговор: Няма пречка да представите сертификат с най-актуалните му изменения, тъй като това по 
смисъла на закона „надвишава” изискванията на Възложителя и по своята правна същност не им 
противоречи. 


