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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА ГЛАВА ОСМА”А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„Хидроизолация покрив на сграда НЧ „Христо Ботев” гр.Нови пазар”  

 

 

Постъпило е писмено искане за разяснение на условията по обществената поръчка, на 

основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, с поставени въпроси: 

 

Допустимо ли е едно и също лице да упражнява функциите на „Специалист- 

контрол на качеството” и „Специалист по ЗБУТ – координатор по безопасност 

и здраве? 

 

Отговор: Съгласно обявените условия в документацията, публикувана в профила на 

купувача – Участникът в процедурата следва да разполага с необходимия екип за 

изпълнение на поръчката: лица, които извършват техническото ръководство при 

изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството 

(ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически 

правоспособен персонал).  

За Технически ръководител на обекта – изисква се да е назначен по трудов 

договор, изисква се да има придобита професионална квалификация, отговаряща на 

изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна 

За Специалист – контрол на качеството – изисква се да е назначен по трудов 

договор, съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, да има валиден сертификат за преминат 

курс за контрол на качеството или еквивалентно 

За Специалист по ЗБУТ „Координатор по безопасност и здраве: притежаващ 

валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс по безопасност и здраве в 

строителството съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при 

извършване на СМР, обн.  ДВбр. 37/2004год.  

Възложителят ще приеме, че участникът разполага с квалифициран персонал за 

изпълнение на строителството, отговарящ на изискванията на Възложителя, при 

условие, че  същите са посочени в ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на 

служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчка, и притежават необходимите за това сертификати и 

преминати курсове на обучение.  
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