
 

  

                                                                   
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги, 
за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на 

техническата инфраструктура на община Мъглиж”  
 

Изх. № РД-09-514#35/27.11.2013 г. 
 

ОБЩИНА   МЪГЛИЖ 
 гр. Мъглиж, пл. „Трети март” №32, тел.: 04321/33 01, факс: 04321/22 55, 

www.maglizh.com,  e-mail: ob_maglizh@mail.bg 
 
  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ 
ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„ Консултантски услуги, за управление и отчитане  
дейностите по проект: „ Реконструкция и  
рехабилитация на техническата инфраструктура  
на община Мъглиж”  

 
Относно: Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в 

обществена поръчка с предмет: „ Консултантски услуги, за управление и отчитане 
дейностите по проект: „ Реконструкция и рехабилитация на техническата 
инфраструктура на община Мъглиж”, открита с Решение №РД-09-514 от 
28.10.2013 г.  на Кмета на Община Мъглиж. 

На основание чл. 29, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община 
Мъглиж, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието 
на заинтересованите лица следните разяснения: 

 
Въпрос №1: 
 
«Необходимо ли е експертът за позиция «Ръководител екип» да е участвал в 

управлението и отчитането на поне 1 /един/ проект като ръководител екип или е 
достатъчно участието му в управление и отчитане на инфраструктурен проект?» 

 
Отговор № 1: 
 
«Експертът на позиция „Ръководител екип“ е достатъчно да е участвал в 

управлението и отчитането на поне 1 /един/ инфраструктурен проект, като няма 
изискване този експерт да е бил ръководител екип.» 

 

 



 
Въпрос №2: 
 
«Допустимо ли е едно лице да бъде предложено като експерт за повече от една 

позиция – позиции ръководител екип и юрист да бъдат заети от едно и също лице?» 
 
Отговор № 2 
 
«Не е допустимо едно лице да участва като експерт за повече от една позиция. Всяка 

една позиция от екипа трябва да бъде заета от различен експерт, отговарящ на 
минималните заложени изисквания» 
 

 

   
      КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ: 
         
        ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
           
          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


