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ДО: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
ОТНОСНО: Даване на разяснения по процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 25 /двадесет и 

пет/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5; 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6; Обособена позиция № 3: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. 

Наталия № 9, бл. Извор № 3; Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. България № 57; Обособена 

позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община 

Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 1; Обособена позиция № 6: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. 

Евридика № 2, бл. № 3; Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, блок № 

18; Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. № 49; Обособена 

позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. Смолян, община 

Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4; Обособена позиция № 10: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. 

Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17; Обособена позиция № 11: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 

4, блок № 51; Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. № 44; 

Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11; Обособена позиция № 14: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул.Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, бл. Прогрес 3;Обособена позиция № 15: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15; Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров 

№ 1, блок Б-2; Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, бл. Прогрес Е-1, 

Е-2; Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1; Обособена позиция № 

19: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, 

жк Нов Център, ул. Хан Аспарух № 11, бл. № 6; Обособена позиция № 20: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. 
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Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев; Обособена позиция № 21: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. 

Чан № 6, бл. № 10; Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, 

бл. А - 1; Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2; Обособена 

позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А - 6; Обособена позиция № 25: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. гр. Смолян, община Смолян, 

ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5, осъществявана в изпълнение на Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която обществена поръчка е 

открита с решение № 9 от 17.03.2016 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0004. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 По повод постъпили запитвания с вх. № ДЛ002700 и ДЛ000932 от 31.03.2016 г. за 

разяснения по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

посочения по-горе предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП в качеството ми на възложител, 

давам следните отговори на зададените въпроси, както следва: 

 

 1. Въпрос: Има ли ограничение на максималните гаранционни срокове, които 

участника в тръжната процедура може да посочи? 

  Отговор: Единственото ограничение, което Възложителят е поставил при определяне 

на размера на предложените от участниците гаранционни срокове е те да не бъдат по-малки от 

определените, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г. 

 

 2. Въпрос: Възложителят ще приеме ли предложение на участник, в което лицето 

предложено като архитект, ще съвместява и позицията Ръководител на проектантския екип?  

 Отговор: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един ключов 

експерт в екипа на участника. 

 

 3. Въпрос: Възложителят следва ли да укаже евентуален срок за съгласуване и 

одобрение на проектната документация от компетентните органи, тъй като процедурите по 

съгласуване попадат в правомощията на трети лица?  

 Отговор: Съгласно условията на обществената поръчка, изпълнителят следва да 

изготви технически инвестиционен проект по всички части, съгласно техническото задание за 

изпълнение на строителни и монтажни работи на обекта, предмет на съответната обособена 

позиция, в това число съгласуване на изготвения технически инвестиционен проект с всички 

компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност 

за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ. 

Осигуряването на изходни данни за проектирането е съгласно Техническото задание. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши след упълномощаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимите действия в съответствие с действащата нормативна уредба за съгласуване при 

необходимост на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни органи 

и експлоатационни дружества. Изготвеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласуван технически 

инвестиционен проект се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в степен на готовност за възлагане на 

извършването на оценка за съответствието на проекта със съществените изисквания към 

строежите по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ.  
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В този смисъл, не е функция на възложителя да определя сроковете за съгласуване и 

одобрение на проектната документация от компетентните органи, като определянето им е 

изцяло в сферата на участниците.  

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

 
 

  

  


