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РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 

У-ОО-Я J^-QSM 
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ 
ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Questionl Hello, I have a question regarding the requirements about the participants, namely 
"CERTIFIED ARCHITECTS AND DESIGN TEAMS, WHICH HAVE AT LEAST ONE 
CERTIFIED ARCHITECT AS A MEMBER". Is it enough to have a diploma or it is necessary 
to have full design certification. I'm registered at CAB, but with limited design certification. Is 
this a problem (no other team member has full design certification). 

Въпрос 1 Здравейте, имам запитване относно изискванията към участниците, а именно 
"ДИПЛОМИРАНИ АРХИТЕКТИ И ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИПИ, В ЧИИТО СЪСТАВ 
ИМА ПОНЕ ЕДИН ДИПЛОМИРАН АРХИТЕКТ". Достатъчна ли е архитектурната 
диплома, или е нужна и пълна проектантска правоспособност (ППП). Регистрирана съм 
в КАБ, но с ограничена такава. Това проблем ли е (никой друг от екипа няма ППП). 

Да, архитектурната диплома е достатъчна за участие в конкурса. Пълна проектантска 
правоспособност е необходима единствено ако участникът е победител в конкурса и бъде 
поканен да проектира сградата. 

Yes, the diploma is enough for participating in the competition. Full design certification is 
needed only if the participant is announced as the winner in the competition and is invited to design 
the building. 

According to art. 33, para. 4 of the Public procurement act, answers and clarifications are 
presented to the participants by uploading them to the Byers profile on the following address: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/. 

На основание чл.ЗЗ, ал.4 /от Закона за обществените поръчки разясненията се 
предоставят чрез публикуване на/Ппофил^ на купувача на следния адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvachy5837. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



