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ДО: 

………………………………………………………………… 

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

„УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с 

наименование: „ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 

8 /осем/ обособени позиции, осъществявана в изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която обществена поръчка е 

открита с решение № 11 от 07.04.2016 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 00092-2016-0005. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 По повод постъпили запитвания с вх. № ДЛ000932 от 20.04.2016 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: За изготвените проекти следва да се направи и оценка за съответствието по 

част „Енергийна ефективност“ от дружество, притежаващо съответното удостоверение от 

АУЕР. В тази връзка ще допуснете ли участникът в обявената поръчка да бъде консултантска 

фирма, която не притежава удостоверение от АУЕР, но е включила подизпълнител 

притежаващ необходимото удостоверение, който да изготви оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти единствено по Част „Енергийна ефективност – икономия на енергия 

и топлосъхранение“? 

  Отговор: Възложителят, подробно и детайлно е посочил изискванията за подбор към 

участниците в процедурата. В оперативната самостоятелност на всеки участник е да определи, 

дали ще участва самостоятелно, в обединение или ще използва ресурсите на трети лица.  

 Изпълнението на обществената поръчка следва да се осъществи качествено и точно, в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство, в това число Закона за 

енергийна ефективност и Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради.  

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

  


