
Относно: участие в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – 
монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: “Ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата на 
селата Крушари, Телериг и Ефррейтор Бакалово на община Крушари“, включващ 
3 обособени позиции 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
                       Съгласно чл.29 (1) от ЗОП, моля да ни дадете разяснения по следните въпроси: 
 

1. В обявлението на  обществена поръчка III.2.3) Технически възможности, Минимални 
изисквания е записано: „Участникът (консорциумът/обединението в съвкупност) да 
разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов 
персонал) за всяка една от обособените позиции, както следва: За обособена позиция 1/ 
за обособена позиция 2/ за обособена позиция 3 Ключов експерт 1 – Ръководител на 
екипа Квалификация Висше образование, степен „магистър“ в областта на строително 
инженерство или еквивалентно образование; Общ професионален опит Минимум 10 
години общ професионален опит; Специфичен опит Опит като ръководител на екип 
/обект/ и/или технически ръководител – минимум на 1 (един) проект/обект сходен с 
предмета на поръчката в областта на изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на 
обществени сгради и/или промишлени сгради през последните 5 (пет) години. Ключов 
експерт 2 – Технически ръководител на обекта Квалификация Висше образование в 
областта на строителното инженерство или средно специално техническо образование 
или еквивалентно образование; Общ професионален опит Минимум 7 години общ 
професионален опит; Специфичен опит  Да е изпълнявал длъжност „Технически 
ръководител“ на минимум един обект, сходен с предмета на поръчката в областта на 
изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или 
промишлени сгради през последните 5 (пет) години. Ключов експерт 3 – 
Координатор/специалист по безопасност и здраве Квалификация Висше инженерно 
образование или средно специално техническо образование или еквивалентно 
образование; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР“ или „Координатор по 
безопасност и здраве“ или еквивалентен документ; Специфичен опит Минимум 3 
години опит като „Координатор“ или „Специалист“ по безопасност и здраве. Ключов 
експерт 4 – Експерт „Промишлено и гражданско строителство“ /ПГС/ или еквивалентна 
специалност Висше инженерно-строителство образование, степен „магистър“ в 
областта на „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентно образование; 
Общ професионален опит Минимум 10 години общ професионален опит; Специфичен 
опит Да е участвал като експерт по ПГС в минимум един инфраструктурен проект през 
последните 5 години‘‘. Моля , Възложителя да уточни когато Участник участва за трите 
обособени позиции за всяка една обособена позиция отделен ключов експерт ли трябва 
да представи или един ключов експерт може да отговаря за изпълнението на трите 
обособени позиции сумарно?    


