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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Обществена поръчка, възлагана по реда на глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Извършване на 

маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение 

на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, 

отвали и други/; взаимното положение на контура на площта на 

находището, концесионната площ и минните изработки; обемите добита 

минна маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от 

контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, 

сравнителни анализи, предложения и други" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили запитвания по горепосочената обществена поръчка и 

на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, даваме следните 

разяснения: 

Въпрос № 1: В сайта на Националния концесионен регистър липсват данни за 

находища „Маница" и „Айдъта". Желая да получа данни за координатите на контура 

на концесионните им площи. 

Отговор № 1: Координатите на концесионната територия (площ) за двете 

находища са посочени в Националния концесионен регистър, интернет адрес: 

https://nkr.government.bg/, раздел „За концесии, предоставени по реда на ЗПБ, 

ЗУЧК, ЗК от 1995 г. и ЗК от 2006 г.", в подраздел "Концесии", падащо меню 

"Общински концесии". 

Въпрос № 2: Какъв е минималния задължителен брой на експертите които 

трябва да бъдат посочени в Приложение №6? 
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Отговор № 2: В раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците" 

от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, изготвена по 

образец на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и т. 7.2.2, раздел VII. „Критерии 

за подбор" от Документацията за възлагане на обществената поръчка е заложено 

изискването участника да разполага с минимум двама експерти, като „задължително 

изискване е поне единият експерт да бъде „Маркшайдер", а втория експерт в екипа е 

допустимо да бъде „Маркшайдер" или „Геодезист" или „Минен инженер", както и 

минималните изисквания, на които трябва да отговарят същите. 

Въпрос № 3: Когато експерт е работник с безсрочен трудов договор, във 

фирма участник в процедурата, необходимо ли е да се представя декларация за 

ангажираност или трябва да се докаже, че е нает по безсрочен трудов договор? 

Отговор № 3: Съгласно раздел „Друга информация" от Обявата за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, изготвена по образец на 

АОП, както и раздел VI. „Съдържание на офертата" и Приложение № 6 "Списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката" от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка, участникът следва да представи декларации за ангажираност 

за всеки посочен в офертата му експерт. 

Въпрос № 4: При евентуално сключване на Договор за изпълнение на 

обществената поръчка ще има ли авансово плащане? 

Отговор № 4: Плащанията се извършват по ред и начин, определени в 

проекта на договор за обществената поръчка. Съгласно т. II от раздел „Друга 

информация" от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

(образец на АОП) и раздел IX. „Получаване на документация за участие в 

обществената поръчка. Обмен на информация" от документацията за възлагане на 

обществената поръчка, ,Документацията за обществената поръчка е публикувана в 

Профила на купувача на възложителя, като е предоставен неограничен, пълен, 

безплатен и пряк достъп до нея." Видно от Профила на купувача, раздел „Събиране 

на оферти с обява", в досие „Извършване на маркшайдерски измервания: за 

определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната 

инфраструктура /пътища, депа, отвали и други" е публикувано Приложение № 4 от 

документацията за възлагане на обществената поръчка - „Проект на договор". 

Въпрос № 5: Отчитането на резултатите от дейностите по обществената 

поръчка еднократно ли ще е или периодично? 

Отговор № 5: Предаването и приемането на изпълнението на услугите, 

предмет на обществената поръчка, се извършва по ред и начин, предвидени в 
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проекта на договор, Приложение № 4 от документацията за възлагане на 

обществената поръчка. 

Въпрос № 6: При евентуално периодично отчитане на резултатите от 

извършените дейности по Договора, ще се извършват ли междинни плащания? 

Отговор № 6: Виж отговор на въпрос № 4. 

Въпрос № 7: От публикуваната информация за обществената поръчка, става 

ясно, че има изготвен проект за Договор. Ако имам възможност да се запозная с 

проекта за Договор, голяма част от по-горе поставените въпроси ще отпаднат. Мога 

ли да получа проекта за Договор? 

Отговор № 7: Виж отговор на въпрос № 4. 

С уважение, 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Гпавен секретар 
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