
 

 

 

Изх. № 99-644/28.11.2016 г. 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

Относно: Постъпило запитване с рег. № 99-644/24.11.2016 г., по открита процедура 

с предмет „Осигуряване на Службите по геодезия, картография и 

кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната 

дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и 

кадастралните регистри и при обслужване на гражданите“, по шест 

обособени позиции, открита с Решение № РД-19-35/31.10.2016 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, преписка АОП № 01055-2016-0032 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, 

предоставяме следните разяснения: 

Въпрос: 

На стр. 10 от Документацията, в Раздел В, т. В1 има изискване адвокатите да 

притежават съответно: най-малко 5 години и най-малко 2 години опит, в зависимост от 

конкретната позиция, която ще заемат. Въпросът е, дали изискването е консултантът да 

има общо толкова стаж като адвокат или е необходимо да има толкова стаж само в 

областта на кадастъра, устройството на територията, вещното и административното 

право? 

Отговор: 

За всяка обособена позиция участниците следва да разполагат с екип от 

консултанти, който да включва поне един водещ консултант по договора – адвокат, с най-

малко 5 (пет) години опит в областта на кадастъра, устройството на територията, вещното 

и административното право и консултанти – адвокати с опит най-малко 2 (две) години в 

областта на кадастъра, устройството на територията, вещното и административното право.  
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Въпрос: 

На стр. 10 от Документацията, в Раздел В, т. В2 е заложено минимално изискване 

към участниците „да имат предоставени две услуги, с обхват предмета на поръчката”. 

Моля да разясните, какво точно се има предвид под „обхват” и да дадете конкретен 

пример за това, какви услуги може да е изпълнил участникът, за да отговори на това 

минимално изискване. Има ли значение с какъв обем са били предоставените услуги, като 

под „обем” се визират конкретни финансови параметри на предоставените услуги? 

Отговор: 

Под „с обхват предмет на поръчката“ се има предвид дейности/услуги с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка без ограничения, най-много 

за последните три години от датата на подаване на офертата. 

 

Въпрос: 

Какви документи ще приемете като „доказателства” за опита и уменията на 

консултантския екип в сферата на кадастъра, устройството на територията, вещното и 

административното право?  

Отговор: 

Като доказателства за опита и уменията на консултантския екип в сферата на 

кадастъра, устройството на територията, вещното и административното право могат да се 

представят копия от съдебни актове по производства в сферата на кадастъра, устройството 

на територията, вещното и административното право, копия от референции за успешно 

изпълнени дейности/услуги по осигуряване на правна помощ, без ограничения, както и 

всякакви други еквивалентни документи. 

 

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  /п/ 

ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА 

  съгл. Заповед № РД-02-14-881/04.11.2016 г. 

изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-

891/09.11.2016 г. на министъра на РРБ 

 

 

 

 


