
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ 
 

 

 

ОТНОСНО: Открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: 
 

„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт 

(рехабилитация) на обект: Път ІІ-49 „Разград - Каменово – Кубрат” от км 54+956 до км 63+854 и 

от км 79+891 до км 89+100” 
 

„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт 

(рехабилитация) на два участъка от Път ІІІ-235: Път ІІ-23 „Окорш - Паисиево - Звенимир - 

Вълкан - Листец - Подлес – Главиница” от км 0+000 до км 25+200 и Път ІІ-21 „Зафирово - 

разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - Пристанище Малък Преславец” от км 39+150 до км 

53+000” 
 

„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт 

(рехабилитация) на обект: Път ІІІ-6008 „(І-6) - НХК – Камено” участък „Лукойл Нефтохим – 

Камено” от км 0+000 до км 16+000” 
 

„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт 

(рехабилитация) на обект: Път ІІ-59 „Момчилград – Крумовград” участък от км 0+000 до км 

6+230 и от км 24+522 до км 30+541” 
 

„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт 

(рехабилитация) на обект: Път ІІІ-106 „Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония” от 

км 0+000 до км 24+652” 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпили запитвания от лица, закупили документация за участие в открита 

процедура за избор на изпълнител за изработване на технически проект за горепосочените 

обекти, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки и във връзка с Раздел IX.6 от 

Документацията за участие, даваме следните разяснения: 

 

1. ВЪПРОС: В случай на Обединение, достатъчно ли е експертите да имат 

правоотношение с една от фирмите от обединението или е необходимо да се представи договор 

за такова със самото Обединение? 
 

ОТГОВОР: Възложителят няма изискване експертите да имат правоотношение със 

самото Обединение. Достатъчно е да имат правоотношение с една от фирмите от обединението. 

 

За улеснение на заинтересованите лица, закупили документация въпросите и 

отговорите по процедурата ще се представят в електронната страница на АПИ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 
 

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ 

ЧЛЕН НА УС 

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

 
 


