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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет на Република България 
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ДО 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ 
РАБОТИ И ДОСТАВКИТЕ НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СРЕДАТА В 
НАЙ-ОЖИВЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА НА ТРАДИЦИОННИЯ 
ЦЕНТЪР НА ГРАД СВИЩОВ" 

Обявена с № 00753-2011-0003 в Регистъра на обществените поръчки 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с постъпили въпроси от участници в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи и доставките на обект: „Благоустрояване на средата в най-оживените 
обществени пространства на традиционния център на град Свищов", Възложителят, 
дава следните отговори: 

Въпрос № 2: 
„При изпълнение на дейностите по част електро следва ли да бъде спазено 

условието в раздел IV - 4.2.1. (а) за вписване в ЦПРС към камарата на строителите в IV 
група - IV категория." 

Отговор на Въпрос № 2: 
За обект „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства 

на традиционния център на град Свищов" има изготвен и одобрен технически 
инвестиционен проект. Обектът е определен като строеж от четвърта категория и за 
него има издадени: Разрешение за строеж № 105/29.12.2008 г., Разрешение за строеж № 
8/02.04.2009 г., и Разрешение за строеж № 13/28.01.2010 г. 

В Разрешение за строеж № 105 от 29.12.2008 г., строежът е четвърта категория 
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете 
строежи. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи 
видовете строежи от четвърта категория, буква "а", са: 

2. улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 
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Този документ е създаден в рамките на проект: „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на 
традиционния център на град Свищов", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отоазява официалното становище на Европейския съюз и Логовапяшия опган 
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(мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични 
съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.). 

(4) Видовете строежи от четвърта категория, буква „г", са паркове, градини и 
озеленени площи до 1 ха, вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и 
ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни 
паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в 
самостоятелни УПИ, с капацитет от 50 до 100 паркоместа." 

Във връзка с горното и изискванията на чл. 5, ал. 6, т. 2, т.т. 2.4, т.т.т. 2.4.1 от 
Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на 
строителя, в Раздел IV „Изисквания към участниците" от указанията към 
документацията за участие в процедурата, в частта по т. 4.2. „Изисквания за 
технически възможности и квалификация", т. 4. 2. 1., буква „а", е необходимо следното: 

а) Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя към камарата на строителите за изпълнение на строежи от II (втора) група -
IV (четвърта) категория. 

Участниците в процедурата трябва да имат предвид текста на чл. 14, ал. 4, ал. 3 и 
ал. 5 от Закона за камарата на строителите. 

При подготовката на офертата участниците следва да представят доказателства за 
вписването им в Централния професионален регистър на строителя към камарата на 
строителите за изпълнение на строежи от II (втора) група - IV (четвърта) категория. 

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е 
юридическо лице, посоченото по-горе изискване следва да е изпълнено за всеки един 
член на обединението. 

Въпрос № 3: 
„В случай на кандидатстване като член на обединение или подизпълнител -

дейностите, които ще извършваме са затревяване на зелени площи, засаждане на 
дървета и храсти и цветя. Следва ли да представим Удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя?" 

Отговор на Въпрос № 3: 
Да, следва да се представи такова удостоверение. 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на 
традиционния център на град Свищов", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отоазява официалното становище на Евоопейския съюз и Договаояшия ооган. 
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