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ОТДЕЛ"СНАБДЯВАНЕ"

УТОЧНЕНИЕ 1

До:
Всички фирми изтеглили документацията 
за участие и приложенията към нея по 
процедура ТТ001862

Дата: 19.09.2019 г.

От: Елена Петкова
Тел: 02/81 22 560 Факс: 02/81 22 588

Разяснение по процедура с номер ТТ001862 и предмет „Извършване на 
геодезически услуги на обекти на „Софийска вода" АД".

Във връзка с възникнали въпроси по документацията за участие в процедурата, 
прилагаме следните уточнения:

Въпрос 1: В Обявлението за обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП: 00435-2019-0062 в раздел III. 1.3) Технически и 
професионални възможности е посочено: Участникът да разполага с персонал и/или с 
ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката, включително с поне един служител, който:

о Притежава правоспособност за извършване на дейности по кадастър, съгласно чл.16 
ал.1 от ЗКИР;

о да е член на Камарата на инженерите по геодезия:

о да е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна 
проектантска правоспособност.

Към момента не считаме, че съществува разпоредба на нормативен акт, съгласно който 
възловите специалисти по определена обществена поръчка да членуват в Камарата на 
инженерите по геодезия.

Инженер по геодезия, картография и кадастър и инженер в инвестиционното 
проектиране са регулирани професии и компетентните органи за признаване на 
компетентността са: Агенция по геодезия, картография и кадастър (съгласно закона за 
кадастъра и имотния регистър) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 
(КИИП) (съгласно закона за ЗКАИИП).

При наличие на тези две правоспособности от страна на водещите специалисти, считаме, 
че се покриват основните и специализираните дейности по геодезия, картография и 
кадастър.

Като потвърждение на липсата на нормативна разпоредба от която се изисква членство в 
Камарата на инженерите по геодезия прилагаме писмо с изх. № ххх от 12.08.2010 г. на 
инж. Александър Лазаров - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър.

Предвид горното, необходимо ли е експертът по геодезия да е член на Камарата на 
инженерите по геодезия?

Текст на приложеното писмо:

„Във връзка с постъпило в Агенцията по геодезия, картография и кадастър запитване 
относно необходимостта правоспособните лица при изпълнение на дейности по 
кадастъра да членуват в Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и да подпечатват с 
печата на КИГ внасяната в службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) 
документация, ви уведомяваме:
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Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията инженерите по геодезия, 
които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, следва да членуват в 
Камарата на инженерите по геодезия.

Към момента не съществува разпоредба на нормативен акт, съгласно която 
представяните материали и данни по кадастъра да бъдат подпечатвани с печата на КИГ, 
поради което изискване от такъв характер в някои СГКК е неоснователно".

Отговор на въпрос 1: Съгласно изискванията на тръжната документация, Участникът 
следва да разполага с „..поне един служител, който да е член на Камарата на 
инженерите по геодезия...". За доказване на съответствие с критериите за подбор, 
Участникът следва да декларира, че разполага с лице, отговарящо на поставените 
изисквания. Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, 
картография и кадастър, следва да членуват в Камарата на инженерите по геодезия, 
което е потвърдено и в приложеното към въпроса писмо от Изпълнителния директор на 
Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър.
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