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ДО 

Заинтересованите участници  

В обществена поръчка с предмет „Извършване на строително монтажни работи за обект 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Белоградчик", обявена с Решение № 527/12.06.2020 г. 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило запитване по обявена обществена поръчка с предмет „Извършване 

на строително монтажни работи за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик", обявена с 

Решение № 527/12.06.2020 г. давам следното разяснение: 

 

1. „Въпрос №1: В Документацията за участие в т. 9 е записано: 

„9. СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ПОРЪЧКАТА 

- Срок на договора: Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му от 

двете страни и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения съгласно 

документите, съставляващи Договора, но не повече от предвидения в чл. 113, ал. 1 от ЗОП 

максимален срок за възлагане на обществените поръчки. 

- Срок за изпълнение на дейностите: 

Срокът за изпълнение на техническата рекултивация започва да тече от датата на подписване 

на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и 

ниво на строежа, съгласно Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 

от 31 юли 2003 година. 

Максималният срок за извършване на техническа рекултивация, част от предмета на 

поръчката е 330 дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 3 години (три години) и започва да 

тече след изпълнението на техническата рекултивация съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 



оползвотворяване на хумусния пласт и приключва с подписването на Констативен протокол 

за приемане на работата. 

 

ВАЖН0! Участници предложили по-дълъг срок за изпълнение на дейността по техническа 

рекултивация, в сравнение с горепосоченият, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, 

като неотговарящи на това предварително обявено условие.”. 

 

В същото време в Обявлението за поръчката в т. II.2.7) „Продължителност на поръчката, 

рамково споразумение или динамична система за покупка“ е записано: „Продължителност в 

месеци: 36”. 

В случай, че приемем, че максималния срок за изпълнение на Техническата рекултивация е 

330 календарни дни, то няма да бъде изпълнено изискването на т. II.2.7. от Обявлението на 

поръчката. 

В другия случай, ако приемем, че срокът на изпълнение на поръчката е 36 месеца, както е 

посочено в обявлението, то няма да се изпълни условието от документацията - 330 дни срок 

за изпълнение на Техническа рекултивация и след изтичането му още 3 години (три години) 

срок за изпълнение на Биологична рекултивация. 

В тази връзка, бихме искали Възложителят да направи разяснение, какъв е срока за 

изпълнение на поръчката. 

Отговор на въпрос № 1: При изготвяне на офертите си, участниците следва да се 

съобразяват с посочените в т. 9 на Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“ от 

документацията за участие срокове, а именно:  

Максималният срок за извършване на техническа рекултивация, част от предмета на 

поръчката е 330 дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 3 години (три години) и започва да 

тече след изпълнението на техническата рекултивация съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползвотворяване на хумусния пласт и приключва с подписването на Констативен 

протокол за приемане на работата.  

Обстоятелството, че в обявлението за обществената поръчка е посочено, че 

продължителността на поръчката е 36 месеца, се дължи на начина, по който е утвърден 

образеца на АОП, ползван от възложителите, и на спецификата на настоящата поръчка, в 

предмета на която са включени дейности по биологична рекултивация, които не се 

изпълняват целогодишно и постоянно. В този смисъл при изготвяне на офертите си 

участниците следва да се съобразят с обстоятелството, че срокът за извършване на 

техническата рекултивация е 330 дни от датата на подписване на протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, като след 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение № 15) започва да тече 3-годишния срок за изпълнение на биологична 

рекултивация на обекта, който срок приключва с подписването на Констативен протокол за 

приемане на работата. 

 

 



 

2. Въпрос №2: 

В т. 3.3. „ Офертата включва...“ от Документацията за участие, е посочено: „От приложените 

диаграма на работната ръка и линеен график за изпълнение на поръчката, отразяващ 

последователността, продължителността и разпределението във времето на всички включени 

в предмета на поръчката дейности и необходимите ресурси (труд, механизация) за тяхното 

изпълнение, възложителят ще добие представа за организацията на изпълнение, в 

съответствие с методиката за оценка.“ 

 

Бихме искали Възложителя да разясни, в Линейния график за изпълнение на поръчката, 

трябва ли да се включат дейностите по частта „Биологична рекултивация“, като се има в 

предвид, че дейностите посочени в количествената сметка са задължителен ангажимент за 

Изпълнителя на поръчката в рамките на 3 (три) години, но те не се изпълняват целогодишно, 

и няма да дадат обективна представа за срока за изпълнение на договора. 

Отговор на Въпрос №2: Имайки предвид, че целта на приложения към офертата линеен 

график за изпълнение на поръчката е да запознае възложителят с предложената от участника 

последователност, продължителност и разпределение във времето на всички включени в 

предмета на поръчката дейности, то макар и да не се изпълняват целогодишно, дейностите 

по частта „Биологична рекултивация“ следва да бъдат включени във въпросния график. 

 

 

 

/ПП/ 

БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик 


