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ДО ВСИЧКИ 3АЙНТЕРЙСОВАНИ ЛИЦА 

РЬГИОНИ В P A C T F X 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020", открита с Решение РД 24-33/ 
07.04.2017 на Кмета на Община Велико Търново с ID 782435 и Обявление за поръчка с 
Ш 782437, заведена под уникален номер в РОП 00073-2017-0023. 

ВЪПРОС: „Във връзка с гореупоменатата обществена поръчка моля да разясните: в 
частта критерии за подбор, които се отнасят до годността /правоспособността за 
упражняване на професионална дейност за обособена позиция 3- II група, VI категория 
и II група, II категория ще приеме ли възложителят изискването за изпълнено ако 
участник притежава регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република 
България за втора група от първа до четвърта категория? Изискването за VI категория 
техническа грешка ли е ? 

ОТГОВОР: 

Обособена позиция 3 се състои от следните обекти: „Текущ ремонт на изгледните 
площадки на ул. "Стефан Стамболов"" и СМР градска среда в старата градска част (Г в и 

етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. 
Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. 
Самоводски пазар; 
Обект „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"" попада в 
хипотезата на ЗУТ Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от 
характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се 
категоризират, както следва: 

шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147. 

Поради това че обект: Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан 
Стамболов"" е прилежащ елемент от транспортната инфраструктура и предвид нормата 
в ЗУТ Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1), изискването по отношение 
регистрацията в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС) на участниците в Открита процедура № в РОП: 00073-
2017-0023 за него е определена като II група, VI категория. 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. " 



Вземайки предвид горното Възложителят приема, че ако участник в Открита процедура 
№ в РОП: 00073-2017-0023 притежава регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, 
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за обекти 1Г р а група, Г 
в а до IV™ категория удовлетворява критериите за подбор в този аспект за Обособена 
позиция 3 от настоящата Открита процедура. Съгласно чл. 9, ал.6 от ПРАВИЛНИК за 
реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 
„Вписаните в регистъра строители могат да изпълняват строежи от съответната група и 
категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата 
група.". 

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание 
чл. 33, ал.2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477 

С уважение, 

„ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „ Енергийна ефективност и 2 
възобновяема енергия " по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цячата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официачното становище на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния 
Оператор на Програма BG04 ,, Енергийна ефективност и възобновяема енергия ". 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търное* 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”


