
Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за 

следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално 
развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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           ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

Изх.№ 70-00-963(1)/11.12.2014 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ 

 

Относно: Открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в 

две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на 

строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от 

образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена 

позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна 

инфраструктура в община Гоце Делчев”, по проект "В подкрепа на Община Гоце 

Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия 

програмен период”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по 

ОПРР“, Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-

02/2012/035, одобрена с Решение № 1049 от 18.11.2014 г. Идентификационен номер на 

поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-3, номер от Регистъра на обществените 

поръчки: 00098-2014-0017 

  

Във връзка с постъпили въпроси с вх.№70-00-963/09.12.2014, даваме следните 

разяснения: 

 

Въпрос 1: 

„След обстойно прочитане на Техническата спецификация се уточниха квадратурите и 

застроените площи на пет от обектите. Липсва единствено квадратурата на имота и 

застроената площ на Детска ясла "Пролет". Ще очакваме отговора Ви?” 

Отговор на Въпрос 1: 

Съгласно Акт за общинска собственост №1016 от 06.03.2013г. информацията за имота и 

сградите за обект Детска ясла „Пролет” гр.Г.Делчев е както следва:  

 Поземлен имот с идентификатор 17395.501.1736, целият имот с площ от 2857 кв.м, 

ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 17395.501.1736.1 със 

застроена площ 409 кв.м, бр.етажи 2, масивна конструкция; сграда с 

идентификатор 17395.501.1736.2 със застроена площ 76 кв.м., бр.етажи 1, масивна 

конструкция; сграда с идентификатор 17395.501.1736.3 със застроена площ 77 

кв.м, бр.етажи 1, масивна конструкция; сграда с идентификатор 17395.501.1736.4 

със застроена площ 25 кв.м., бр.етажи 1, масивна конструкция; 

 Местонахождение на имота: гр.Гоце Делчев, ул.Александър Стамболийски 13, 

УПИ-І, имот с планоснимачен № 1736 от квартал 35 по плана на гр.Гоце Делчев 

 

 

(подпис) 

ВЛАДИМИР МОСКОВ  

Кмет на община Гоце Делчев 


