
 

 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”

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 Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Постъпило искане за разяснения по обществена поръчка с предмет:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ 
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В (ТРИ) ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП 
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ 
РАЙОНИ-2“ ЗА 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

 На основание чл. 33, ал.2 

Попово в качеството и на Възложител по обществена поръчка с горепосоченият предмет

даваме следните разяснения: 

  Въпрос 1: В прикачените указания за 

упоменато, че участниците представят Образец № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” към който се прилага линеен график за изпълнение на дейностите от предмета 

на поръчката заедно с диаграма на работната ръка. Моля

е да представим като приложение строителна програма и/или работна програма и/или 

обяснителна записка към настоящия образец № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”. 

 Отговор:  Съгласно изискванията на възложителя, постав

участие в обществената поръчка за да отговаря участника на изискванията за попълване 

на Образец № 2 е достатъчно да бъде представен Линеен график за изпълнение на 

дейностите от предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръ

на работна програма и/или други документи не е задължително и непредставянето им 

няма да доведе до неблагоприятни последици за участника.

 Въпрос 2: В Образец № 3 „Ценово предложение” прикачената таблица по т.2 

показва общата цена, която се формира по дейности: Дейност 

Изпълнение на СМР и Дейност 

 

www.eufunds.bg 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0002-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Постъпило искане за разяснения по обществена поръчка с предмет:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВНЕДРЯВАНЕ НА 
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В (ТРИ) ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП 
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "„ПОДКРЕПА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ 

2“ ЗА 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

АЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА 

33, ал.2 от ЗОП във връзка с постъпило запитване до Община 

Попово в качеството и на Възложител по обществена поръчка с горепосоченият предмет

 

В прикачените указания за подготовка на образци на документи е 

упоменато, че участниците представят Образец № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” към който се прилага линеен график за изпълнение на дейностите от предмета 

на поръчката заедно с диаграма на работната ръка. Моля за вашия отговор необходимо ли 

е да представим като приложение строителна програма и/или работна програма и/или 

обяснителна записка към настоящия образец № 2 „Предложение за изпълнение на 

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в документацията за 

участие в обществената поръчка за да отговаря участника на изискванията за попълване 

на Образец № 2 е достатъчно да бъде представен Линеен график за изпълнение на 

дейностите от предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръ

на работна програма и/или други документи не е задължително и непредставянето им 

няма да доведе до неблагоприятни последици за участника. 

В Образец № 3 „Ценово предложение” прикачената таблица по т.2 

се формира по дейности: Дейност I Проектиране, Дейност 

Изпълнение на СМР и Дейност III Упражняване на авторски надзор. Моля възложителят 

 

по проект „Подобряване на енергийната 

,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 

Относно: Постъпило искане за разяснения по обществена поръчка с предмет: 
ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И 

РАБОТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВНЕДРЯВАНЕ НА 
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В (ТРИ) ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП 

2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "„ПОДКРЕПА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ 

от ЗОП във връзка с постъпило запитване до Община 

Попово в качеството и на Възложител по обществена поръчка с горепосоченият предмет, 

подготовка на образци на документи е 

упоменато, че участниците представят Образец № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” към който се прилага линеен график за изпълнение на дейностите от предмета 

за вашия отговор необходимо ли 

е да представим като приложение строителна програма и/или работна програма и/или 

обяснителна записка към настоящия образец № 2 „Предложение за изпълнение на 

ени в документацията за 

участие в обществената поръчка за да отговаря участника на изискванията за попълване 

на Образец № 2 е достатъчно да бъде представен Линеен график за изпълнение на 

дейностите от предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка. Представянето 

на работна програма и/или други документи не е задължително и непредставянето им 

В Образец № 3 „Ценово предложение” прикачената таблица по т.2 

Проектиране, Дейност II 

Упражняване на авторски надзор. Моля възложителят 



 

“Този документ е създаден в рамките на 

ефективност на обществените сгради в гр. Попов

„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 П

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

да поясни дали е необходимо прилагането на количествено стойностна сметка за видовете 

СМР към настоящия образец № 3 

 Отговор: Съгласно изискванията на възложителя, поставени в документацията за 

участие в обществената поръчка, както и естеството на предмета на същата, а именно 

изпълнение на Инженеринг 

предвид, че не е необходимо прилагането на количествено стойностна сметка за видовете 

СМР към настоящия образец № 3 „Ценово предложение”.

 

 

 

ЗА КМЕТ: 
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:
    /Полк. ТРИФОН ТРИФОНОВ/
/определен със Заповед № З-19-394/20.06.2019 г. на кмета на Община Попово/

 

 

 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

обществените сгради в гр. Попово“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
бликацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

 

да поясни дали е необходимо прилагането на количествено стойностна сметка за видовете 

СМР към настоящия образец № 3 „Ценово предложение”. 

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в документацията за 

участие в обществената поръчка, както и естеството на предмета на същата, а именно 

изпълнение на Инженеринг – проектиране и строителство участниците следва 

предвид, че не е необходимо прилагането на количествено стойностна сметка за видовете 

СМР към настоящия образец № 3 „Ценово предложение”. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: 
/Полк. ТРИФОН ТРИФОНОВ/ 

394/20.06.2019 г. на кмета на Община Попово/ 

 

Подобряване на енергийната 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
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.”. 

да поясни дали е необходимо прилагането на количествено стойностна сметка за видовете 

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в документацията за 

участие в обществената поръчка, както и естеството на предмета на същата, а именно 

проектиране и строителство участниците следва да имат 

предвид, че не е необходимо прилагането на количествено стойностна сметка за видовете 


