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ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура 
за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 
процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, 
АЛ. 1, Т. 1 -  Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ГРАД СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 6 /шест/ обособени позции, както 
следва: Обособена позиция № 1 -  Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 -  пи 5, ал. 2 
и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ 
многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6; Обособена позиция № 2 -  
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 -  т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти по отношение на 3 /три/многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и бл. 3; 
Обособена позиция № 3 -  Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 — т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ 
и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/многофамилни жилищни 
сгради - бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18; Обособена позиция № 4 -  Изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 
1, т. 1 -  т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 
/три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 44, бл. 17 и бл. 51; Обособена позиция № 5 -  
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 — т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти по отношение на 3 /три/многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл. Прогрес 3 
и бл. 15; Обособена позиция № 6 -  Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 -  т. 5, ал. 2 
и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ 
многофамилни жилищни сгради - бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1, 
осъществявана в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 
февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за 
реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, която обществена поръчка е открита е мое 
решение № 5 от 03.04.2015г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра 
на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 
идентификационен номер 00092-2015-0005.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ000932/03.04.2015 г. за разяснение по 
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
горепосочения предмет, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, в качеството ми на възложител, 
давам следните отговори на зададени от заинтересовани лица въпроси, както следва:

Въпрос № 1:
Съгласно минималните технически изисквания на възложителя за изпълнението на 

всяка обособена позиция участникът трябва да разполага с инженер „Пожарна и аварийна 
безопасност”, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава диплома за 
завършено виеше образование, образователна степен магистър, специалност „Пожарна и 
аварийна безопасност” или еквивалентна; да притежава пълна проектантска правоспособност 
по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, респ. 
призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации; да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността. Тъй като е налице 
възможност за лица, които не са завършили специалност „Пожарна и аварийна безопасност”, 
да придобият пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част „Пожарна и 
аварийна безопасност”, включваща раздел „Пожарна безопасност-техническа записка и 
графични материали”, моля да дадете разяснение относно еквивалентните специалности на 
специалността „Пожарна и аварийна безопасност”.

Отговор № 1:
Действително, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране издава 

отделни удостоверения за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част 
„Пожарна безопасност”, в които се посочва за кои раздели от частта на проекта са валидни. 
Налице са 2 /две/ възможности за вписване:
1. Магистър-инженерите с образователно-квалификационна степен „инженер по пожарна и 

аварийна безопасност” въз основа на подадени документи по реда на Наредба № 2 за 
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, се вписват в 
регистър за пълна проектантска правоспособност и получават удостоверение, в което е 
посочен раздел „Пожарна безопасност -  техническа записка и графични материали”.

2. Проектантите, вписани в регистрите с пълна проектантска правоспособност, въз основа на 
подадени документи по реда на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 
инженерите, регистрирани в КИИП, се вписват и получават удостоверение по 
интердисциплинарна част „ПБ”, освен по раздела, отговарящ на Националната 
професионална секция, в която членуват, допълнително и за раздел „Техническа 
записка и графични материали”.

В отговор на поставения въпрос и за целите на настоящата поръчка възложителят би приел за 
еквивалентна на специалността „пожарна и аварийна безопасност” и всяка специалност, въз 
основа на която предвиденият за изпълнението на обособената позиция инженер „Пожарна и 
аварийна безопасност” е придобил пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част „Пожарна безопасност -  техническа записка и графични 
материали”. <
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Въпрос № 2:
Моля да дадете разяснение дали е възможно инженерът ОВК да изпълнява 

едновременно и функциите на инженер ПАБ.

Отговор № 2:
Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.2 на раздел III.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка, за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 
включващ минимум шестима експерти, което определя невъзможността едно физическо лице 
да изпълнява функциите на повече от един ключов експерт в екипа на участника за постигане 
на съответствие с изискванията за подбор.

/положен подпис и печат/
С уважение:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян
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