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ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на 
консултант\-и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на 
оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и 
осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението 
на проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две 
обособени позиции 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ С ВХ. №26-00/862/17.12.2013Г. И ВХ.№53-
00/87/17.12.2013Г. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: „Избор на консултант\-и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от 
ЗУТ), за изготвяне на оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим 
случай), и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и 
изпълнението на проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ 
и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с 
две обособени позиции” и чл. 29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите запитвания: 

 
Въпрос 1:  
 
 В обявление за поръчка - 00661-2013-0017 в раздел III "Правна, икономическа, 
финансов и техническа информация, т.III.1.40 Други особени условия - ссъъссттааввъътт  ппоо  
ссппееццииааллннииттее  ччаассттии  ннаа  ППССООВВ,,  ддаа  ввккллююччвваа  ммиинн..  ппоо  11  оотт  ссллееддннииттее  ттееххннииччеессккии  ллииццаа::  
""ЕЕккооллоогг  --  ллииццее  сс  ввааллииддеенн  ллииццееннзз  оотт  ММООССВВ  ппоо  ккооммппооннееттнн  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ""ВВооддии"",,  ииллии  
""ББииооррааззннооооббррааззииее"",,  ииллии  ""ООттппааддъъцции"",,  сс  ооппиитт  ((ууччаассттиияя))  вв  ииззггооттввяяннее  ннаа  ддооккллааддии  ззаа  ООВВООСС//  
ддооккллааддии  ппоо  ЕЕОО  ииллии  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  ЗЗООООСС." 

 “Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 

България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 

 Имайки предвид, че лицензионния режим за експертите извършващи оценки по 
чл.81 ал.1 ЗООС бе отменен чрез промяна на чл.83 от ЗООС, какъв вид лиценз се 
изисква съгласно цитираново условие? 
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Отговор 1: 
 

Съгласно раздел III.3.1)Информация относно определена професия от 
Обявлението, а също така и на стр.31 от 72 в Указанията към документацията за 
участието на поръчката на Възложителят е посочено: 

 

 “Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 

България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 

ППооззооввааввааннее  ннаа  ппррииллоожжииммааттаа  ззааккоонноовваа,,  ппооддззааккоонноовваа  ииллии  ааддммииннииссттррааттииввннаа  
ррааззппооррееддббаа::  

- след "ЗЗааккоонн  ззаа  ззддррааввооссллооввннии  ии  ббееззооппаассннии  ууссллооввиияя  ннаа  ттрруудд" е посочен допълващ 
и уточняващ текст: както и всички други действащи нормативни актове в 
Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка; 
 
 По смисъла на предходното изречение, ВВъъззллоожжииттеелляятт  щщее  ппррииллааггаа  ддееййссттвваащщааттаа  
ннооррммааттииввннаа  ууррееддббаа  ккъъмм  ммооммееннттаа  ннаа  ппооддааввааннее  ннаа  ооффееррттааттаа  ии  ррааззггллеежжддааннееттоо  ѝѝ, вкл. и 
чрез прилагане на разпоредбата на чл.24 ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП. 
   
 Възложителя ще приема от лицата предлагани за тази позиция /"Еколог"/, за 
достатъчно, да представят декларация свободен текст - оригинал, че изпълняват 
условията на чл.11 ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС  и чл.16 ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка. 
  
Въпрос 2:  
 

Въпрос към договорите и за двете обособени позиции: 
 
Цитат: " чл.22 (1) Изпълнителя ще осигурява за своя сметка необходимите му 

разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на 
Договора, като ще подготвя документите нужни за получаване на необходимите 
разрешения в най-кратки срокове, съласувани с Възложителя. Такива разрешение могат 
да бъдат,  например, разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за 
присъединяване към техническата инфраструктура, за премсетване на съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура, за премесетване на съоръжения и проводи на 
техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за 
депониране на остатъчни земни маси и строителни и други отпадъци, за пребиваване и 
работа, за преминаване на тежки или опасни товари по пътища и улици, и други, 
доколкото това е приложимо и се изискват от закона." 

 
I. Въпросът ни е: Цитираните разрешения са обхвата на работата на строителя и 

не би трябвало да са задължение на строителния надзор. Моля, разяснете, чие 
задължение са цитираните разрешения - на строителя или на строителния надзор, и за 
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чия сметка ще бъдат предвид текста "Изпълнителят ще осигурява за своя сметка 
необходимите му разрешения според местните закони....."?  

  

 “Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 

България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 

IIII..  ММоолляя,,  ооббяяссннееттее  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ннаа  ссттррааннииттее  ппоо  ттееккссттооввееттее  ннаа  ччлл..4499,,  ччлл..  5544,,  
ччлл..5555,,  ии  ччлл..6677  аалл..22  тт..33,,  ттааккаа  ффооррммууллииррааннии  ттееккссттооввееттее  ссее  ооттннаассяятт  ззаа  ССттррооииттеелляя  ннаа  ооббееккттаа  
ии  ннее  ссъъооттввееттссттвваатт  ннаа  ппррееддммееттаа  ннаа  ддооггооввоорраа..  
 
Отговор 2: 

По I:  

При внимателен прочит на текста на чл.22 (1), посочените пояснения, са дадени 
като примерни - има се предвид необходими документи за осъществяване на дейност 
като консултант и/или строителен надзор. Още повече, в края на изречение второ, 
клаузата завършва с текст: "ддооккооллккооттоо  ттоовваа  ее  ппррииллоожжииммоо  ии  ссее  ииззиисскквваатт  оотт  ззааккооннаа.."" 

Т.е. изредените обстоятелства се прилагат, толкова, доколкото по специален 
законов ред се изисква конкретно от лицата упражняващи СН/Консултантски услуги по 
смисъла на ЗУТ, за да могат същите да изпълнят своя дейност или задача. Ако 
определена дейност или задача няма да влиза в обхвата на работата на СН/Консултанта, 
то тогава отпада и няма как да бъде приложимо. 

По II: в раздел II на ЗУТ със заглавие Участници в строителството и 
взаимоотношенията между тях, 

съгласно разпоредбата на чл.167 ал.7 от ЗУТ лицата упражняващи СН носят 
отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в 
строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 
неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.  

Ако Възложителят констатира неточности или нередности при изпълнение на 
договора за строителство, за които не е уведомен от независимия строителен надзор, 
отговорността ще се носи от двете страни: строител и независим строителен 
надзор. 

Текстовете са изготвени с оглед интересите на Възложителя. 

Въпрос 3: 

Моля за разяснение на изискванията в Обявлението към тръжната документация 
за горепосочената обществена поръчка по т..III.2.3 Технически възможности - 
Изисквано минимално ниво, т.2, за позицията по буква г) - Инж. по количествата. 
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 “Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 

България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 
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За изискуемия опит като "Инженер по количествата" или еквивалентна 
длъжност ще се приеме ли опит на длъжност "Инвеститорски контрол" на 
строителни обекти? 

 Отговор 3: 

Комисията ще приеме опит на длъжност "Инвеститорски контрол" за доказан 
опит на предложен експерт по позиция "Инженер по количествата", стига лицето да 
може да докаже изискуемият 4 г. опит за това, както и да отговаря на изискването за 
ССттррооииттееллннаа  ииннжжееннееррннаа  ссппееццииааллнноосстт  сс  ооббррааззооввааттееллннаа  ссттееппеенн  „„ММааггииссттъърр““..  Комисията по 
чл.34 ЗОП ще прецени дали тези обстоятелства се доказват с представените документи 
от участника в плик 1, като може да приложи хипотезата на чл.68 ал.8-ал.9 от ЗОП. 

Въпрос 4: 

Съгласно изискванията на процедурата Участникът следва да разполага с 
експертен екип за изпълнение на услугата. За обособена позиция №1 освен основните 
експерти, е необходимо да се представи експерти за оценяване на съответствието по 
съответните части. ДДооппууссттииммоо  ллии  ее  ееддиинн  ии  ссъъщщии  ееккссппеерртт  ддаа  ббъъддее  ппооссооччеенн  вв  ееккииппаа  ззаа  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппоорръъччккааттаа  ппоо  ссттррооииттееллеенн  ннааддззоорр  ии  ккааттоо  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ооццееннккаа  ннаа  
ссъъооттввееттссттввииееттоо?? 

Отговор 4: 

Да, допустимо е, но при спазване на разпоредбата на чл.166 ал.3 и ал.4 от ЗУТ. 

Въпрос 5: 

Допустимо ли е експертите за оценяване на съответствието по съответните части 
на проекта за обособена позиция №1 да са от разширения списък към лиценза на 
консултанта, както е указано в раздел V, т.2.8. от Документацията за участие в 
процедурата? 

Отговор 4: 

Съгласно раздел III.3.1)Информация относно определена професия от 
Обявлението, а също така и на стр.31 от 72 в Указанията към документацията за 
участието на поръчката на Възложителят е посочено: 

ППооззооввааввааннее  ннаа  ппррииллоожжииммааттаа  ззааккоонноовваа,,  ппооддззааккоонноовваа  ииллии  ааддммииннииссттррааттииввннаа  
ррааззппооррееддббаа::  

  
II..  ЧЧлл..  116666  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа;;  
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Начало сп. Строителен обзор Уточнявания за обезщетения и неустойки при договаряне на строежите

Добавката против спам не е настроена или не е открита. Моля свържете се с администратора.

Автор: _, публикувано на 19 Юли 2013

ПИСМО № РК-1840-04-193
на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

до
БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА  АРХИТЕКТИТЕ  И  ИНЖЕНЕРИТЕ  КОНСУЛТАНТИ  –  БААИК,  РЕГИОНАЛНИТЕ
ДИРЕКЦИИ  ЗА  НАЦИОНАЛЕН  СТРОИТЕЛЕН  КОНТРОЛ  И  РЕГИОНАЛНИТЕ  ОТДЕЛИ  ЗА  НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ОТНОСНО: прилагане на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на
удостоверение  за  вписване  в  регистъра  на  консултантите  за  оценяване  на  съответствието  на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Наредба № РД-02-20-25/2012г./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  отмяната  на  Наредба  за  условията  и  реда  за  издаване  на  лицензи  на  консултанти  за  оценяване  на
съответствието на инвестиционните проекти и или упражняване на строителен надзор (отм. ПМС № 343 от
20.12.2012 г.  ДВ,  бр.103 от  28.12.2012 г.)  отпада  възможността  консултантът  да  разполага  и  с  разширен
списък по чл. 6, ал. 4 от същата наредба, от квалифицирани специалисти, който не е част от лиценза.

Съгласно § 1. (1) и § 3. от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието  на  инвестиционните  проекти  и/или  упражняване  на  строителен  надзор  /Наредба  №
РД-02-20-25  2012г./  (обн.  -  ДВ.  бр.  98  от  2012  г..  в  сила  от  11.12.2012  г.)  лицата,  получили  лиценз  от
министъра на регионалното развитие и благоустройството /РРБ/, могат да продължат да извършват дейността
си по чл. 166. ал. 1 ЗУТ до изтичане на срока на лиценза, като уведомяват в 7-дневен срок началника на ДНСК
за настъпили промени в съдържанието на лиценза, в т.ч. в списъка на правоспособните физически лица, чрез
които се упражнява дейността.

Видно от гореизложеното изискванията на Наредба № РД-02-20-25/2012г. се отнасят и за лицата, получили
лиценз,  издаден  от  министъра  на  РРБ,  поради  което  дейностите  по  оценяване  съответствието  на
инвестиционните  проекти  и/или  упражняване  на  строителен  надзор  могат  да  се  извършват  само
чрез  физически  лица,  квалифицирани  специалисти  по  отделните  специалности,  вписани  по
съответния ред в списъка, който е неразделна част от лиценза.

С уважение, Началник ДНСК

Събота, 21 Декември 2013 Вход/Регистрация Контакти Карта на сайта

Начало Актуални теми Строителен съветник Издателство СЕК Обучения

сп. Строителен обзор За нас

2Харесва миХаресва ми

http://sek-bg.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1607&Itemid=153

		2013-12-21T16:17:40+0200
	Момчил Недялков Спасов




