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РАЗЯСНЕНИЕ 
 

по чл. 189 от ЗОП 
 
 

 
Във връзка със запитване с вх. № 09-05-7#1/17.08.2018 г. по процедура с 

предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за 
кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-
2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 20142020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферни райони” по три обособени позиции, 
както следва: Обособена позиция № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, 
град Девин, община Девин, област Смолян Обособена позиция № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 
2“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, 
Адрес: ул. "Родопи" № 2, град Девин, община Девин, област Смолян Обособена 
позиция № 3„ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - ПРОСВЕТА 1942“, В УПИ IV, 
КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, ОБЛ.СМОЛЯН” 

 
 Въпрос:  Срокът за предаване на офертите е 20.08.2018г. В 

Документацията е записан следния текст: 
4. Минимален срок за изпълнение и за трите обособени позиции,  както 
следва: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на възлагателно 
писмо, но не по-късно от 24.08.2018 . Това означава, че срокът за 
изпълнение на поръчката е 3 дни максимум, който е нереалистичен и 
невъзможно кратък и противоречи с Норма времетраене в инвестиционното 
проектиране към чл.8 от Приложение 1 на Методиката за определяне на 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране, приета от КАБ 
(Методика на КАБ, обн.ДВ, бр.41 от 2007г.).  
Има ли грешка в документацията? 
  

 
 

Отговор: В документацията за участие по горепосочената процедура не е 
допусната грешка в изписването на срока за изпълнение на проектирането- 
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24.08.2018 г. В заглавието на процедурата е записано, че проектите ще бъдат 
използвани за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти 
BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 20142020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферни райони”. Срокът за подаване на 
проектните предложения, съгласно Насоките за кандидатстване /страница 66/ е 
27.08.2018 г. до 19:00 часа. Предвид наближаващия краен срок за кандидатстване е 
определен срок за представяне на проектите  – 24.08.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
……………/п/……………… 
 
Кмет на Община Девин 
/Красимир Даскалов/ 
 
 
 
 

Налице са положени подпис и печат, но същите са заличени на основание  чл. 2 и 23 от Закон за защита 

на личните данни. 

 

 

 

 

 


