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ОБЩИНА ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

Изх.№ К-408 

14.02.2019  г. 

 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ЛИЦА, В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

НАВОДНЕНИЯ, КОРЕКЦИЯ 

И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНО 

КОРИТО НА Р. ЛАЗОВА 

В ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА 

ГУРКОВО- ИЗГРАЖДАНЕ НА 

УКРЕПВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА” 

 

Относно: Разяснение по зададен въпрос. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 33, ал.1 и 2 от Закона за обществени поръчки, публикуваме 

разяснение по зададени въпроси, във връзка с обществена поръчка- публично 

състезание  предмет: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на 

наводнения, корекция и почистване на речно корито на р. Лазова в гр. Гурково, 

община Гурково – изграждане на укрепваща подпорна стена”.  

 

ВЪПРОС 1: Моля Възложителя да представи работния проект в профила на купувача 

на официалната си интернет страница. 

 

ОТГОВОР 1: Поради техническа причина, независеща от възложителя, при процеса на 

публикуване на работния проект, прикачените файловете са се счупили, като от 

профила на Възложителя не се установява проблем. При опит за търсене или сваляне на 

папката с проектната документация се установява наличието на такъв.  

Във връзка с това фирмата поддържаща интернет страницата на Възложителят, 

отстрани наличния проблем. 

Към момента пълен пакет от проектната документация към обществената 

поръчка е налична на адрес: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-76.html.   

 

ВЪПРОС 2: Какви са размерите на старата подпорна стена, предвидена за демонтаж? 

 

ОТГОВОР 2: В началото на трасето има съществуваща стомано-бетонова подпорна 

стена, от т.А до т.С съгласно ситуацията към проекта, която е силно 

компрометирана, и която не отговаря на нормативните изисквания, поради което е 

предвидено нейното разрушаване и демонтиране с приблизителна дължина от 10 

метра и височина от 4 метра. 
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ВЪПРОС 3: На какво транспортно разстояние се намира депото, за което ще се 

извозват строителните отпадъци, получени от разрушаването на подпорната стена? 

 

ОТГОВОР 3: Възложителят ще определи място за депониране на строителните 

отпадъци, получени от разрушаването на стара подпорна стена, на разстояние до 2 

километра. 

 

ВЪПРОС 4: Моля да посочите размерите на напречните сечения на двата типа 

подпорни стени, които ще се изграждат? 

 

ОТГОВОР 4: Размерите на напречните сечения на двата типа подпорни стени, може да 

откриете в папка „Проектна документация- Подпорна стена”, част „Хидротехническа”, 

чертеж № 4- „Типов напречен профил- подпорна стена- тип 1” и чертеж № 5- „Типов 

напречен профил – подпорна стена – тип 2”. 

 

ВЪПРОС 5: В Техническото задание е посочено, че укрепването включва: „…полагане 

на мазана хидроизолация, изработка и монтаж на предпазен парапет”. Цитираните 

дейности не са включени в количествената сметка. Трябва ли тези дейности да се 

изпълняват и ако трябва моля да представите на заинтересованите лица коригирана 

количествена сметка. 

 

ОТГОВОР 5: При изготвяне на Техническата спецификация е допусната техническа 

грешка в изписването на дейности, които не са включени в количествената сметка.  

Посочените във въпроса дейности не са предвидени за изпълнение.  

Възложителят оказва, че при подготовка на офертата си участниците следва 

стриктно да се съобразяват с дейностите и количествата описани в Количествената 

сметка. 

 

ВЪПРОС 6: Кога е възможно заинтересованите лица да извършват оглед на обекта и 

ще осигури ли Възложителя свой представител? 

 

ОТГОВОР 6: Заинтересованите лица могат да направят оглед на обекта всеки работен 

ден от 9:00 до 12:00 часа или от 13:00 до 15:00 часа, като предварително следва да 

уговорят часа и датата на огледа, на телефон 04331 2260 – инж. Мариета Генева или 

Доника Куртева. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
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