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ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 135 / 05.02.2014 г.  

гр. Лясковец 
 
 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 27а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
и в качеството си на Кмет на Община Лясковец и възложител по смисъла на чл. 7, 
т. 1 от ЗОП,  
 

УСТАНОВИХ: 
 

 В документацията за участие в открита процедура с прилагане на опростени 
правила за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: 
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и 
подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”, е 
допусната явна фактическа грешка в Техническата документация за участие и в 
Обявление за обществена поръчка с изх. № ИЖС № 465 / 27.01.2014 г., раздел 
ІІІ.2.3. Технически възможности, е предвидено като минимално изискване в т. 2. 
„…Участникът трябва да разполага с минимум 2 (двама) души ръководен 
персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

а). 1 (един) ръководител на обект с висше образование „строителен 
инженер” и професионален опит минимум 2 години; 

б). 1 (един) технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 
163а от ЗУТ (назначен по трудов договор техническо правоспособно лице, което е 
получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен 
инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с 
четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 
областите "Архитектура и строителство" и "Техника"), както и да има  
професионален опит минимум 2 години”.  

При съпоставката с описателен документ от 14.11.2013 г. към Списък на 
планираните обществени поръчки от 14.11.2013 г. по Договор № 
41/3/3230236/17.09.2013 г. е установено, че в тях подробно са описани критериите 
за подбор на кандидатите съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, одобрени от Държавен 
фонд „Земеделие”, като сред тях липсва конкретизирано минимално техническо 
изискване за ръководен персонал на участниците. С оглед на това и във връзка с 
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Уведомително писмо с изх. № 02-6300/1399 от 05.12.2013 г. на Държавен фонд 
„Земеделие”, с което е указано стриктно придържане към одобрените от ДФ 
„Земеделие” критерии за подбор, както е за осигуряване на законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски и констатираната явна фактическа грешка, 
поставеното минимално изискване относно техническите възможности и 
квалификация следа да отпадне, като бъде направена промяна в обявлението и  
документацията на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-
монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното 
наследство в защитена местност „Лесопарка”.   

 
Въз основа на изложеното относно установената явна фактическа грешка и 

на основание чл. 27а, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, както и с оглед осигуряване на 
законосъобразност на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за 
строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена 
местност „Лесопарка” и отстраняване на допуснатата явна фактическа грешка,   

 
НАРЕЖДАМ: 

  
1. Да се изготви решение за промяна на документацията за възлагане на 

обществена поръчка с прилагане на опростени правила за строителство с предмет: 
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и 
подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”, за 
изменение на Обявление за обществена поръчка с изх. № ИЖС № 465 / 27.01.2014 
г. за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена 
местност „Лесопарка”, като в частта на Раздел ІІІ.2.3. в технически възможности 
– минималното изискване относно това участникът „…да разполага с минимум 2 
(двама) души ръководен персонал за изпълнение на поръчката, както следва: а). 1 
(един) ръководител на обект с висше образование „строителен инженер” и 
професионален опит минимум 2 години и б). 1 (един) технически ръководител, 
който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ (назначен по трудов договор 
техническо правоспособно лице, което е получило диплома от акредитирано 
висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или 
"архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на 
обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и 
строителство" и "Техника"), както и да има  професионален опит минимум 2 
години”, се премахне. 

 
2. На основание чл. 27а, ал. 5 от ЗОП да бъде удължен: 
- срока за закупуване на документация за участие - до 04.03.2014 г., 17:00 

часа; 
- срока за получаване на офертите по откритата процедура - до 11.03.2014 г., 

17:00 часа; 
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- дата на отваряне на офертите - на 12.03.2014 г., 10:00 часа. 
 
3. На основание чл. 27а, ал. 10 от ЗОП с публикуване на направените 

промени в Регистъра на обществените поръчки, всички заинтересовани лица се 
смятат за уведомени за направените промени. 

 
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение. 
 Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.   
 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 Съгласувал юрист: 
    Гергана Кирилова 
 


