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Изх. № ДЛ003577 от 05.05.2016г. 

 

ДО 

………………………..…………............ 
………………………..…………............ 
 

Относно: Питане по отношение документацията за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на 

опростени правила, с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. 
ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“, която обществена поръчка е 

открита с решение № 12 от 08.04.2016 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 00092-2016-0006 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

По повод постъпило искане с вх. ДЛ003577 от 03.05.2016г. по процедурата за възлагане на 

обществена поръчка с горепосочения предмет в качеството ми на възложител давам следния отговор 

на зададен от заинтересовано лице въпрос, както следва:  

Въпрос: 
В раздел III „Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация“ - т. III.2.3). 

„Технически възможности“ от обявлението за поръчката е посочено, че Участникът трябва да 

разполага със строителен екип, включващ: Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, 

който да: а) е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с 

4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и 

строителство“ и „техника“. Възложителят ще приеме ли МАШИНЕН ИНЖЕНЕР за заемане на 

посочената по – горе експертна длъжност? 

Отговор: 
Така формулиран зададеният въпрос няма характер на искане за разяснение по условия, разписани в 

документацията, а визира искане за предварително произнасяне по съответствие на оферта с 

изискванията за подбор. Процедурата по осъществяването на проверка за съответствие с изискванията 

за подбор се явява последваща и се осъществява след отварянето на постъпилите оферти. Ще бъдат 

приети за съответстващи всички оферти, които удовлетворяват поставените от възложителя критерии 

за подбор. Изискването за наличие на техническа правоспособност е регламентирана легално в 

действащото законодателство, в частност в Закона за устройство на територията. Възложителят 

коректно и точно и е формулирал минималните изисквания към техническите възможности на 

участниците, включително като е изискал координаторът по здравословни и безопасни условия на 

труд да е технически правоспособно лице по смисъла на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ, без да са поставени 
ограничения във вида на инженерната специалност, доколкото придобитата квалификация от 
посочения експерт е „инженер“.  

 

/положен подпис и печат/ 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Kмет на община Смолян 


