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I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ - 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ –  

Възложител на настоящата обществена поръчка, на основание чл.5, ал.1, т.9 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), е кметът на Община Белоградчик – г-н Борис 

Николов;  

 

2. ПРОЦЕДУРА -  

Вид на процедурата: Публично състезание; 

Правно основание: Чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.20, ал.2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП); 

 

3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА –  

Обект на поръчка: предоставяне на услуги по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП; 

4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА - 

Предмет на настоящата поръчка е: „Изработване на проект за общ устройствен 

план на Община Белоградчик и извършване на екологична оценка и оценка за 

съвместимост на плана“.  

Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности: 

 Дейност 1 – Изработване на проект за общ устройствен план на Община 

Белоградчик, която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва: 

1. Етап I – Изработване на предварителен ОУПО; 

2. Етап II – Изработване на окончателен ОУПО; 

 

 Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост 

(ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Белоградчик (при 

необходимост);  

Дейност 2 протича едновременно с реализиране на Дейност 1, като следва да се 

съвмести с етапите по изработване на ОУПО, както и с действащата нормативна 

база за устройство на територията у нас. Изпълнителят следва да изготви: 

1. Екологична част на общия устройствен план на Община Белоградчик, въз 

основа на която съответният компетентен орган издава становището си по 

екологичната оценка, както и 

2. Оценка за съвместимост, като част от екологичната оценка, в случай, че 

съответният компетентен орган – РИОСВ - Монтана се произнесе, че е налице 

необходимост от изготвяне на оценка за съвместимост.  

 

         В Плановото задание за изработване на общ устройствен план на Община 

Белоградчик (ОУПО) (прилoжение към настоящата Документация) и в 

Техническите спецификации (Раздел II от настоящата документация) са 

формулирани основните изисквания относно изпълнението на предмета на поръчката.  

         Плановото задание за изработване на общ устройствен план на Община 

Белоградчик (ОУПО) анализира проблемите на Община Белоградчик, които следва да 
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бъдат решени с методите на устройственото планиране през следващите години, както 

и посочва основните насоки за бъдещото развитие на Общината, които трябва да 

доведат до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда. 

       Техническата спецификация включва изискванията на Възложителя относно 

съдържанието и обхвата на конкретните дейности, попадащи в обхвата на предмета на 

обществената поръчка, които следва да бъдат извършени от Изпълнителя. 

        Обществената поръчка следва да бъде изпълнена съобразно с действащата 

нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със 

становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в 

хода на изпълнение на дейностите.  

 

5. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА –  

       Обществената поръчка има за непосредствена цел избор на изпълнител за 

изработване на предварителен и на окончателен проект за ОУП на Община 

Белоградчик и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на плана 

(при необходимост). 

        Изработването на Общ устройствен план е част от стратегическа цел за създаване 

на териториална планова основа за дългосрочно устойчиво и балансирано развитие на 

територията, в съответствие с приетите стратегически и програмни документи на 

национални и регионално ниво, като се отчитат наличните специфични ресурси и 

потенциали. 

         Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални 

системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на 

устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако 

се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на 

създадените въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за 

урбанизираните територии. 

          ОУПО следва да формира планови условия за комплексно устройство на 

урбанизираните територии в общината и развитието им в хармония със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-

икономически условия. 

 

6. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ – 

       Настоящата поръчка за изработване на проект за общ устройствен план на Община 

Белоградчик се финансира със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на държавната политика по 

устройство на територията за осигуряване на цялата територия на страната с общи 

устройствени планове, както и със собствено финансиране от страна на Възложителя - 

Община Белоградчик. 

 

ВАЖНО: Изпълнението на обществената поръчка е под условие, в случай на 

осигурено 100% финансиране. 

 

 

7. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ –  
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       Прогнозната стойност на обществената поръчка е 160 000.00 (сто и шестдесет 

хиляди ) лв. без ДДС.  

         В своето ценово предложение всеки участник следва да предложи цени за 

реализирането на Дейност 1 и Дейност 2, както и обща цена, формирана като сбор от 

предложените цени за Дейност 1 и Дейност 2. 

Участник, който е предложил обща цена, надхвърляща прогнозната стойност на 

поръчката, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.  

 

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –  

Крайният срок за реализиране на всички дейности е не по-късно от 20.11.2017 г. 

Срокът за изпълнение на поръчката е както следва: 

- за изработване на предварителния проект за ОУП - не по-малко от 4 (четири) и 

не повече от 7 (седем) месеца, считано от датата на възлагането чрез изпращане 

на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя и подписване на 

приемо-предавателен протокол за предаване на изходни данни; 

- за изработване на окончателния проект за ОУП –не по-малко от 2 (два) и не 

повече от 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от 

Възложителя, че необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на 

предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за 

устройство на територията са проведени;  

- за извършване на екологичната оценка и оценка за съответствие на проекта за 

ОУП (при необходимост)– не по-малко от 4 (четири) и не повече от 7 (седем) 

месеца, считано от датата на възлагането чрез изпращане на възлагателно 

писмо от Възложителя до Изпълнителя и подписване на приемо-предавателен 

протокол за предаване на изходни данни;  

- за изготвяне на окончателен вариант на екологична оценка и оценка за 

съвместимост (при необходимост) – не по-малко от 2 (два) и не повече от 3 (три) 

месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че 

консултациите относно екологичната оценка и/или оценката за съвместимост са 

приключили и следва да се направят съответни корекции.  

 

ВАЖНО: Експертните и обществените обсъждания се извършват в два цикъла – по 

един цикъл за съгласуването и одобряването съответно на предварителния и 

окончателния проект за ОУПО. Времето, необходимо за тяхното провеждане, както и 

времето, необходимо за работата на техническата комисия, не се включват в 

ефективното работно време. 

При обективна необходимост и възможност Възложителят допуска удължаване 

на крайния срок на договора, в случай че срока на Споразумение № РД 02-

30992/18.05.2015 г., сключено между Община Белоградчик и МРРБ бъде удължен. За 

нов максимален срок ще се счита 30 календарни дни преди изтичане срока на 

удълженото споразумение. 
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9. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА -  

Общият устройствен план следва да бъде разработен с обхват територията на цялата 

община Белоградчик.  

Съобразно Решение №583/17.08.2011г. на Общинския съвет на община Белоградчик, 

акцентът в проектно-проучвателните работи по изработването на предварителния и 

окончателния проект за ОУПО следва да бъде поставен върху развитието и 

устройственото планиране на урбанизираните територии, а именно: 

 общинския център – гр.Белоградчик; 

 близко разположените до него села: Чифлик (вкл. Извос) и Дъбравка; 

 онази част от селищата в общината, които са с по-добре изявени селищни 

функции: Рабиша, Стакевци, Салаш, Боровица, Раяновци; 

 някои от извън урбанизираните територии, които са с по-голямо значение за 

развитието на общината: вилна зона „Маркашница”, вилна зона „Рабиша”, 

местността „Крупец”; 

 други перспективни територии с изявен производствен, туристически, 

трансграничен или друг специфичен потенциал. 

 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

         Изпълнението на настоящата обществената поръчка следва да бъде съобразено с 

Плановото задание за изработването на Общ устройствен план на община 

Белоградчик (приложено в отделен файл към документацията), настоящата 

Техническа спецификация относно съдържанието и обхвата на дейностите, които 

следва да бъдат извършени от Изпълнителя, да бъде в съответствие с изискванията на 

действащото европейско и национално законодателство и да е съобразено със 

становищата и препоръките на компетентните органи, които са вече дадени 

(Становище с изх.№ 33-НН-11-463/27.06.2013 г. на Националния институт за 

недвижимо културно наследство, Решение с изх. № 263/05.02.2013 г. на РИОСВ – 

Монтана) или предстоят да бъдат дадени в хода на изпълнението на поръчката. 

Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности: 

 Дейност 1 – Изработване на проект за общ устройствен план на Община 

Белоградчик; 

 Дейност 2 – Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на 

проекта за общ устройствен план (при необходимост); 

 

А) ДЕЙНОСТ 1 – ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

Процесът на разработване на общ устройствен план на община Белоградчик 

следва да се структурира в два основни етапа, както следва: 

1. Етап I – Изработване на предварителен ОУПО; 

2. Етап II – Изработване на окончателен ОУПО; 
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Всеки от тези етапи притежава относителна степен на завършеност, ситуиран е 

ясно в съответен времеви интервал и приключва с определена форма на санкция и 

одобрение от страна на заинтересованите страни (държава, община, бизнес, гражданско 

общество, неправителствени организации). 

 

А.1) Етап I – Изработване на предварителен ОУПО 

Етапът на разработване на предварителния ОУПО се състои от минимум пет 

фази. 

Първата фаза се изразява в провеждането на обстоен анализ на разглежданата 

територия. В тази фаза екипът прави всички необходими проучвания и изследвания на 

дадената урбанистична структура, като по този начин допълва и систематизира 

набрания до този момент изходен материал. 

Формирането на цялостна и пълноценна аналитична база данни е основание да се 

премине към втората фаза на разработката –поставяне на диагноза на урбанистичната 

система. В резултат на това екипът формулира една относително завършена, цялостна и 

коректна „картина” на урбанистичната действителност.  

На базата на поставената вече актуална диагноза, в третата фаза на 

разработката авторите изготвят професионално аргументирана прогноза за развитие на 

урбанистичната система. Основно изискване към прогнозните разчети е те да се 

разработят най-малко в три варианта – песимистичен, реалистичен и оптимистичен 

(според възприетата от специализираната литература и нашата законодателна практика 

терминология). Върху развитието на дадена териториална структура въздействие 

оказват комплекс от фактори, някои от които са със стимулиращ, а други са със 

задържащ (ограничаващ) характер. Когато превес в развитието на урбанистичната 

система имат първата група фактори е налице оптимистична прогноза за развитие на 

територията, а когато превесът пада върху втората група фактори – се реализира 

песимистичната прогноза. Прогнозните разчети, които остават „заключени” между 

оптимистичния и песимистичния сценарий за развитие, спадат към реалистичните 

прогнози. Те са напълно възможни и реални сценарии на развитие – резултат от 

комбинираното въздействие и на двете групи фактори. 

Четвъртата фаза на разработката се изразява в оценката на предложените 

прогнозни разчети и избор на оптимален вариант за развитие на териториалната 

единица. За разлика от времето на т.нар. „твърдо планиране“ отпреди 1989г., когато 

прогнозата за развитие на системата е била строго фиксирана и не е имало неизвестни 

променливи, влияещи върху нейната траектория, то към настоящия момент сме 

свидетели по-скоро на т.нар. „меко планиране”. Наличието на множество динамични 

фактори, влияещи върху развитието на системата в съвременното общество, прави 

невъзможно „твърдото” и еднозначно прогнозиране на нейното поведение в бъдеще. 

Ето защо при „мекото планиране” не се борави с ясно фиксирани траектории на 

прогнозните разчети, а по-скоро с определяне на вероятното поведение на системата 

при едни или други комбинации от влияещи променливи. Целта на съвременното 

устройствено планиране е да „задържи” системата  в едно относително балансирано 

състояние, „заключено” между песимистичния и оптимистичния сценарий за 

развитието й, без да се опитва по директивен път да контролира поведението й. 

След избора на оптимален вариант за развитие на разглежданата територия се 

преминава към последната пета фаза – окончателното изготвяне на предварителен 

ОУПО. По отношение на обема, структурата, обхвата и съдържанието той се изготвя 
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съобразно изискванията, заложени в Закона за устройство на територията и Наредба 

№8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (акт. ДВ бр.11 

от 10.02.1016 г.)  (със съответните изменения и допълнения, влезли в сила към момента 

на изготвяне на проектната документация).  

Този предварителен ОУПО подлежи на обществено обсъждане и одобряване от 

съответните оторизирани органи и е основание за преминаване към следващия етап – 

изготвянето на окончателния ОУПО. 

А.2) Етап II– Изготвяне на окончателен ОУПО 

Окончателният ОУПО се разработва на базата на одобрения предварителен 

ОУПО, с отразени и нанесени корекции и препоръки, отправени от съответните 

оторизирани органи (Национален институт за недвижимо културно наследство и др., в 

това число и проведените обществени обсъждания). По отношение на обема, 

структурата, обхвата и съдържанието той е аналогичен на предварителния ОУПО и се 

изготвя съобразно изискванията, заложени в Закона за устройство на територията  и 

Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (акт. 

ДВ бр.11 от 10.02.1016 г.) (със съответните изменения и допълнения, влезли в сила към 

момента на изготвяне на проектната документация).  

А.3) Специфични изисквания към изработването и предаването на проекта 

за предварителен и окончателен ОУПО. 

Всеки от изброените проекти за ОУП на община Белоградчик се изготвя и 

представя под формата на текстови и графични материали, илюстриращи вижданията 

на авторския колектив за урбанистично развитие на разглежданата територия. Те 

трябва да отговарят, по структура и съдържание, на технологичната последователност 

на изпълнение на проектно-проучвателните работи по описаните в предходната точка 

етапи и подетапи. 

Текстовите и графичните материали се изготвят съобразно изискванията на 

нормативната уредба – Закон за устройство на територията и Наредба №8 от 14.06.2001 

г. за обема и съдържанието на устройствените планове (акт. ДВ бр.11 от 10.02.1016 г.)  

(със съответните изменения и допълнения, влезли в сила към момента на изготвяне на 

материалите).  

  

А.3.1.) Изисквания към документацията на предварителния ОУПО. 

Изискванията към проектната документация на предварителния ОУПО са 

дефинирани в Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове (акт. ДВ бр.11 от 10.02.1016 г.). Съгласно чл.18 от Наредба №8 от 14.06.2001 г. 

предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали. 

Текстовите материали се представят под формата на обяснителна записка, 

съдържаща резултатите от всички видове проучвания, извършени в процеса на 

изработване на плана. Записката се структурира в две части: 

 Анализ на съществуващото положение, който завършва с поставянето 

на актуална диагноза на състоянието на урбанистичната система; 

 Прогноза за развитието на тази урбанистична система и на нейните 

отделни функционални и проблемни направления, която се базира на 

установените потенциали на територията и на очакваното влияние на 

фактори със стимулиращо и задържащо въздействие. В резултат на това 
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се формулират основните урбанистични приоритети за развитие на 

територията на община Белоградчик и на територията на общинския й 

център – гр.Белоградчик. 

Всички анализи, диагнози и прогнози в текстовите материали към ОУПО 

се структурират на две нива – на ниво община Белоградчик и на ниво общински 

център – гр.Белоградчик (подобно на изложението в Плановото задание). 

 

Текстовите материали към ОУПО, в частта за анализ на съществуващото 

положение (диагноза), съдържат раздели за: 

1. регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, 

културни, екологични, комуникационни и др.; 

2. социално-икономически условия и проблеми: 

 демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, 

възрастова, социална), тенденции на развитие; 

 структура на заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и 

професионална категоризация, тенденции на развитие; 

 икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско 

стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), 

структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики; 

 райони със специфични проблеми; 

3. териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, 

фауна, поземлен ресурс по територии (за територията на община 

Белоградчик: населени места и селищни образувания, земеделски 

територии, горски територии, защитени територии и защитени зони, 

защитени територии за опазване на културното наследство, нарушени 

територии, територии, заети от води и водни обекти, територии на 

транспорта), структура на собствеността (държавна собственост – 

изключителна, публична и частна, общинска собственост – публична и 

частна, частна собственост); 

4. обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, 

структура на собствеността (държавна, общинска и частна собственост), 

видове (типове) пространствени структури на обитаване, технико-

икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване, градска 

динамика; 

5. здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, 

видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и 

болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, 

рехабилитационни центрове и др.), собственост; 

6. образование: териториално разположение на обектите, образователни 

равнища, собственост; 

7. култура, включително обекти на недвижимото културно наследство: 

териториално разположение, значимост, собственост; 
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8. техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически 

параметри на електроснабдителната, водоснабдителната, 

канализационната, далекосъобщителната и други мрежи, пътна (улична) 

мрежа (класификация, състояние), радио- и телевизионно покритие, 

покритие с други комуникационни системи, пречистване на отпадъчните 

води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

9. отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото 

икономическо развитие; 

 

Текстовите материали към ОУПО, в частта прогноза, съдържат раздели за: 

1. социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско развитие 

(песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо 

развитие (промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, 

строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база (образование, 

здравеопазване, култура, социални дейности), приоритети за реализация, 

връзка с планове и стратегии от по-високо йерархично равнище, имащи 

отношение към развитието на територията; 

2. пространствено развитие: основно предназначение на териториите, 

режими на устройство и параметри за натоварването им, развитие на 

урбанизираните територии и на техническата инфраструктура, развитие 

на общинския център – гр.Белоградчик; 

3. правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, 

при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към 

подробните устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на 

териториите и др. 

 

Текстовите материали се окомплектоват в папки формат А4 или А3 и 

съдържат следните задължителни елементи: 

1. Титулна страница, на която се отразяват: 

 видът на плана – общ устройствен план; 

 обектът на планиране – община Белоградчик; 

 изпълнителят – физическо или юридическо лице; 

 възложителят; 

 главният проектант – квалификационна степен, име, презиме, фамилия, 

номер на документа за правоспособност, подпис; 

 трите имена на лицето, представляващо и/или управляващо 

юридическото лице, извършило проектирането. 

2. Втора (вътрешна) страница, на която се представя списък на авторския 

колектив, участвал в изработването на ОУП на общината – проектанти, 

сътрудници, консултанти и технически лица. Препоръчва се срещу името 

на всеки член на авторския екип да се посочи конкретното му участие, 

съобразно точките и подточките от съдържанието на текстовите и 

графичните документи. 
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3. Трета страница, на която се посочва съдържанието на текстовия и 

графичния материал. 

Обемът на текстовите материали не се ограничава, както и приложените към 

него допълнителни таблици, фигури и схеми. 

 

Графичните материали към ОУПО илюстрират посочените текстови 

материали и биват два вида – основни и допълнителни. 

Основните графични материали са задължителни, а допълнителните графични 

материали се изготвят по преценка на разработващия плана колектив. 

Основните графични материали на предварителния проект за ОУПО 

съдържат: 

1. Опорен план на община Белоградчик (М 1:25 000) и Опорен план на град 

Белоградчик (М 1:5 000). Тези два чертежа се изготвят само в случаите, когато в 

периода между разработването на Планово задание и предварителния проект за ОУПО 

са настъпили промени в социално-икономическите, политическите или други значими 

за развитието на общината условия, които налагат актуализация на предоставените с 

настоящото Планово задание два опорни плана. Ако такава актуализация не е 

необходима, се пристъпва директно към изпълнението на следващата точка. 

2. Общ устройствен план на община Белоградчик (М 1:25 000), изработен 

върху и в мащаба на Опорния план на община Белоградчик, в който се отразява 

бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: 

 режим за устройство и строителните граници на урбанизираните 

територии: населени места, групови и единични недвижими културни 

ценности, промишлени комплекси и други селищни образувания 

 земеделски територии 

 горски територии:  

 територии със специфични характеристики (резервати, национални 

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, 

природни паркове, защитени местности, защитени зони, защитени 

територии за опазване на културното наследство, гробищни паркове, 

минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната и 

др.); 

 нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, 

срутища, мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване 

и рекултивация; 

 водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и 

отводнителни канали; 

 елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна мрежа 

по класове, железопътни линии, гари; 

 елементи на другата техническа инфраструктура – електропроводи, 

газопроводи, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, топлопроводи, 

електронни съобщителни мрежи, водопроводи, канализационни 

колектори, и съоръженията към тях (електрически подстанции, 
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пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и 

разпределителни станции и др.); 

3. Схема на селищната структура в община Белоградчик (М 1:50 000), в 

която да е изяснена йерархизацията на населените места в селищната мрежа, 

взаимовръзките между отделните селищни единици. 

4. Схеми на транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура на територията на община Белоградчик: 

 Схема на транспортната мрежа (М 1:50 000); 

 Схема на водоснабдяването и канализацията (М 1:50 000); 

 Схема на електроснабдяването (М 1:50 000). 

5. Схема на защитените територии в община Белоградчик (М 1:50 000), 

включваща граници, параметри и режими на устройство и управление на защитените 

територии (в т.ч. територии за природозащита и територии за културно-историческа 

защита). 

6. Детайлно решение на общинския център – гр.Белоградчик, с 

прилежащите територии (в граници, определени със самия план), включващо: 

 Варианти за териториално развитие през прогнозния период и след 

него (М 1:10 000); 

 Детайлно решение на общинския център (М 1:5 000), изработено 

върху и в мащаба на Опорния план на град Белоградчик, в което се 

отразява бъдещото развитие и устройството на териториите чрез 

устройствени зони, включващо: 

- съществуващата и проектната граница на урбанизираната 

територия; 

- териториите по чл.21, ал.2 от Наредба №8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове (ако е приложимо);  

- трасетата и класификацията на първостепенната улична мрежа 

(ПУМ), начин на пресичане на улиците (на едно или на различни 

нива), съоръжения, площади, пешеходни пространства и други; 

- устройствените показатели по проекта, режимите за 

устройство на предложените с проекта устройствени зони, територии 

и самостоятелни терени; 

 Схеми на комуникационно-транспортната система и другите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура на територията на град 

Белоградчик: 

- План-схема на комуникационно-транспортната система (М 1:5 

000); 

- Схема на водоснабдяването и канализацията (М 1:5 000); 

- Схема на електроснабдяването (М 1:5 000). 

 Схеми, представящи развитието на територията по отделните 

функционални системи – „труд“, „обитаване“, „обществено 

обслужване“, „отдих и туризъм“ (М 1:5 000). 
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Основните графични материали съдържат следните допълнителни 

задължителни елементи: 

1. Вид и териториален обхват на плана, мащаб, фаза на проектиране; 

надписите се поместват в дясната или лявата част на чертежа, по 

изключение и на друго подходящо в композиционно отношение място; 

2. Географски посоки и данни за ветровия режим. 

3. Таблица с информация за: изпълнителя, възложителя, вида на плана, 

фазата и мащаба на проекта, датата на завършване на проекта, 

проектантите – с тяхната специалност, име, фамилия и подпис (таблицата 

се нанася в долния десен ъгъл на всеки задължителен графичен 

материал). 

4. Таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за изразните 

средства, текстовите описания и друга допълнителна графична 

информация (тези елементи се разполагат в свободните полета на чертежа 

и се композират по преценка на водещия проектант). 

Основните графични материали се представят залепени на платно или на друг 

устойчив материал, позволяващ тяхното интензивно и многократно използване. 

Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат: карти, схеми, 

графики, фотоси и други материали, които се разработват и представят по преценка на 

разработващия екип в избран от авторите обем и графичен вид. Те нямат задължителен 

характер. 

Изискванията към съдържанието и оформлението на графичните материали към 

проектните части на устройствените планове са определени в приложение № 1 към  

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Изискванията за 

изобразяване на графичните елементи на територията към видовете устройствени 

планове са определени в приложение № 2 към  Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове. Илюстрации на части от устройствени планове от различен 

тип са показани в приложение № 3 към  Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове. 

Специализирани схеми и допълнителни графични материали към общите 

устройствени планове се изработват върху копия от съответния проект в мащаб и 

формат за всеки конкретен случай и в съответствие с изискванията на чл.68 от Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

А.3.2.) Изисквания към документацията на окончателния ОУПО. 

Окончателният проект на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали на 

предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните 

централни и териториални администрации и всички други официални организации, 

изразили официално становище по подготовката му. 

Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с 

доклад за изпълнение на препоръките. Към финалните документи се изработва и 

съкратен доклад на обяснителната записка в обем 35 - 50 страници текст и 5 - 8 схеми 

формат А4 или А3. 



15 

Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има 

препоръки и бележки, се изработват наново. 

Към окончателния проект на ОУПО се разработват „Правила и нормативи за 

прилагане на ОУПО“. 

 

А.4) Предаване и приемане на резултатите от изпълнение на Дейност 1 

ОУПО се изработва и предава на Възложителя в един оригинал на хартиен 

носител и в цифров вид върху технически носител и в 3 бр. копия 

Изпълнителят предава, а Възложителят приема изготвения съответен проект за 

ОУПО, във всяка от двете фази (предварителен проект и окончателен проект), с 

подписването на отделни двустранни приемателно-предавателни протоколи, 

подписани от страните по договора. В срок от 5 (пет) работни дни след получаване на 

проектите – предварителен/окончателен, Възложителят е длъжен да го одобри или да 

даде указания за промяна му. Указанията за промяна се изпращат от Възложителя до 

Изпълнителя в писмена форма, като се посочва подходящ срок за отстраняването им, 

но не повече от 10 (десет) дни. В случай, че Възложителят одобри и приеме изготвения 

от Изпълнителя съответен проект за ОУПО, се съставя констативен протокол за 

качественото и в срок изпълнение на конкретната дейност, подписан от оторизираните 

представители на страните по договора.  

 

Б.) ДЕЙНОСТ 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНА И ОЦЕНКА ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК (ако е необходимо) 

 

Б.1) Изисквания за изпълнение на Дейност 2 

        Общите устройствени планове, възложени по ЗУТ подлежат на задължителна 

екологична оценка, като съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ екологичната оценка е част от 

устройствения план. В този смисъл екологичната оценка не се възлага като 

самостоятелен доклад, а като част от ОУПО, но ще подлежи на самостоятелно 

приемане от страна на Възложителя, с оглед относително самостоятелния характер на 

дейността. 

         Екологичната част от плана следва да съдържа всички изискуеми елементи на 

доклада за ЕО, съобразно чл.86, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, като 

следва да е в съответствие и с изискванията на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка (акт. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г.) (НУРИЕО), 

както и с цялата относима действаща нормативна уредба.  

          Изпълнителят следва да извърши ЕО с персонал от експерти и с ръководител, 

отговарящи на изискванията на чл.83 от ЗООС и чл.16 от Наредбата (изискваният на 

Възложителя са посочени и в Раздел III.3. от настоящата документация). Експертите, 

които ще извършват екологичната оценка следва да представят лично попълнена 

декларация по смисъла на чл.16 от Наредбата, с която декларират, че: 

- Отговарят на изискванията на чл.83, ал.2 от ЗООС; 

- Познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна 

уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл.81, ал.1 от ЗООС се 
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позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически 

документи; 

- Не са лично заинтересовани от реализацията на плана/програмата;  

(*) Експертите не са лично заинтересувани, когато: 

1. не са възложител на плана/програмата; 

2. не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон или не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя 

на плана или програмата; 

3. не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с компетентните 

органи по чл. 10 ЗООС; 

4. не са членове на комисията/експертния екологичен съвет по чл. 5 или на ВЕЕС по чл. 

12, ал. 1, т. 1 ЗООС. 

 

          Екипът, натоварен с изготвянето на екологичната част от плана, в хода на 

работата си следва да изготви Задание за определяне на обхвата на екологичната 

оценка и Схема за провеждане на консултации за тази част от плана. В схемата се 

включват предвидените в Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО начини 

за провеждане на консултации, както и обществено обсъждане. Изпълнителят следва да 

отрази резултатите от консултациите и общественото обсъждане. 

          Едновременно с внасянето на схемата за провеждане на консултации и заданието 

за обхвата и съдържанието на ЕО, следва да бъде внесено и уведомление по чл.10, ал.1 

и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитени зони. Ако в хода на съгласуване на Заданието за обхвата на ЕО, 

компетентният орган РИОСВ – Монтана се произнесе и за необходимостта от 

изготвяне на доклад за оценка за съвместимост (ОС), Изпълнителят следва да осигури 

изпълнението, като в разработената екологична част на плана следва да бъде включена 

и оценка за съвместимост.  

          Изпълнителят следва да гарантира, че експертите, ангажирани с извършването на 

оценката за съвместимост не са лично заинтересувани от реализацията на съответния 

план, проект, програма или инвестиционно предложение - обект на процедурата по 

оценка за съвместимост; не са свързани лица по смисъла на Търговския закон; не се 

намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи 

основателни съмнения в тяхното безпристрастие. 

         Изготвянето на предварителна и окончателна Екологична оценка и Оценка за 

съвместимостта по чл.31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) следва по обем и 

съдържание да се реализира в съответствие с действащата нормативна уредба,  

Заданието за изработване на Общ устройствен план на Община Белоградчик. В случай, 

че след обсъждането и разглеждането на предварителен проект на ОУПО Белоградчик 

по чл.127 от ЗУТ, се наложат съществени изменения в проекта, следва екологичната 

оценка и оценката на съвместимостта да се преработят и съобразят със съществените 

изменения. 

 

Бележка: Съгласно чл.127, ал.1 ЗУТ - Общественото обсъждане на ОУПО се 

съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната 

оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и 
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провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

Б.2) Предаване и приемане на резултата от изпълнение на Дейност 2 

 

           Изпълнителят предава, а Възложителят приема изготвената екологична оценка 

и оценка за съвместимост (ако е необходимо), изготвени съгласно условията на 

настоящата документация и Плановото задание за ОУПО, с подписването на 

двустранни приемателно-предавателни протоколи, подписани от страните по 

договора. В срок от 5 (пет) работни дни след получаване, Възложителят е длъжен да го 

одобри или да даде указания за промяна му. Указанията за промяна се изпращат от 

Възложителя до Изпълнителя в писмена форма и с подходящ срок за отстраняване на 

нередовностите. В случай, че Възложителят одобри и приеме изготвените от 

Изпълнителя екологична оценка и оценка за съвместимост (ако е необходимо), се 

съставя констативен протокол за качественото и в срок изпълнение на конкретната 

дейност, подписан от оторизираните представители на страните по договора.  

 

ВАЖНО:  

 

В своето Предложение за изпълнение на поръчката – образец 2 участникът следва да 

представи: 

 Подход за изпълнение на поръчката –  

       Подходът за изпълнение на поръчката следва да включва: разбирането на 

участника относно целите на поръчката и постигането на очакваните резултати; подход 

за изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката; концепция, базирана 

на направените в аналитичната част на „Плановото задание за изработване на Общ 

устройствен план на Община Белоградчик” проучвания, с включен анализ на 

разглежданата урбанистична система, който съдържа установяване и систематизиране 

на наличните проблеми в територията в тяхната пълнота и комплексност; йерархично и 

експертно структуриране на членовете на персонала и ръководителите за изпълнение 

на поръчката за всяка една от дейностите от Техническата спецификация.  

Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за 

изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 

участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

 Система за управление на качеството и риска  

      Системата за управление на качеството и риска следва да включва: 

разбирането на участника относно механизмите и способите за гарантиране на 

качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка; аспектите на 

проявление на дефинираните от Възложителя рискове, степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора, при възникване на риска, както и предвидени мерки 

за минимизиране на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпването 

на риска. 

 

      Рискове са евентуални проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа и 

могат да окажат негативно влияние върху проекта. Ето защо, по време на целия жизнен 
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цикъл на проекта рисковете трябва да се идентифицират и оценяват и да се следи 

тяхното влияние. 

 

     За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове 

са следните: 

 

- Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за 

изготвяне на проектите; 

- Противоречиви, некоректни изходни данни; 

- Забава в процедурата по одобряване на проектите вследствие на непълноти и 

грешки в проектната документация 

- Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на 

договора. 

   

       Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на 

Предложението за изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което 

предложението на участника ще се счита за неотговарящо на минималните 

изисквания и няма да подлежи на оценка.  

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

III.1.ОБЩИ ИЗИСВАНИЯ: 

 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като 

подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява 

услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник 

не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на 

основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в 

обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в 

която са установени. 

2. Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което 

се доказва с нотариално заверено пълномощно. 

3.  В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е 

юридическо лице, се представя копие на документ, от който е видно правното 

основание за създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, 

което представлява обединението - и документ, подписан от участниците в 

обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква 

обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.  

4. При участие на обединения – задължително в акта за създаване на 

обединението трябва да бъде посочена следната информация: 

- права и задължения на участниците в обединението; 

- разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

- дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
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- определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде 

направено и в отделен/обособен документ); 

- уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението; 

 

5. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

6. Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е 

приложен акт, но липсва изискуемото по т.4 съдържание или съставът на обединението 

се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие 

в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. 

7. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

8. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, 

ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за 

подбор (раздел III.3.) клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс.  

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане 

на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение. 

10. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 

 

III.2.ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ 

 

A) ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСНИЦИТЕ: 

 

Основания за отстраняване 

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,за когото е налице поне 

едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 

възникнали преди или по време на процедурата: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-

307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;  

1.2.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т.1.1., в друга държава членка или трета страна; 

1.3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

начл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
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към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл.118, 

чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

1.7.е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който 

не може да бъде отстранен; 

1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;  

 

ВАЖНО:  

Основанията по т.1.3. няма да се прилагат, когато: 

 се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година.  

Основанията по т.1.8. няма да се прилагат и съответния участник няма да бъде 

отстранен от процедурата, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е 

в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

 

2.Основанията за отстраняване по т.1.1, 1.2 и 1.7се отнасят за: 

           2.1. Лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 

надзорни органи, както следва: 

 при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
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 при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

 при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

 при акционерно дружество – лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от 

Търговския закон; 

 при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл.244, ал. 1 

от Търговския закон; 

 при едноличен търговец - физическото лице – търговец; 

 при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представялва клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 

 прокуристите, когато има такива;  

 в останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени; 

 

           2.2. Лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от лицата по т.2.1., а именно – лица със статут, който им позволява да влияят 

пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи; 

 

3. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и 

за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.1 и т.9, 

Възложителят отстранява участника от процедурата. 

4.Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета 

на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще 

използва подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата по т.1. и т.9 

важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана. 

5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 5 (пет) години от влизане в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства 

по т.1.1 и т.1.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 3 (три) години от датата на настъпване на обстоятелствата по т.1.5., б.“а“ и т.1.6, 

освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.  

Мерки за доказване на надеждност 

6. Участник, за когото са налице основанията по т.1., има право да представи 

доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание. За тази цел 

участникът може да докаче, че: 
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6.1. Е погасил задълженията си по т.1.3., включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени, обезпечени; 

6.2. Е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за 

всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него 

престъпление или нарушение; 

6.3. Е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни 

предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез 

които да се предотвратят нови престъпления и нарушения;  

7. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

7.1. По отношение обстоятелствата по т.6.1. и т.6.2. – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да 

е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са 

договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен 

план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите 

задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

7.2. По отношение на т.6.3. – документ от съответния компетентен орган 

за потвърждение на описаните обстоятелства;  

8. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за 

приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или за прекратяване на 

процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата; 

9. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (изм. и доп. ДВ. 

бр.48 от 24 Юни 2016 г.) на дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява 

пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от 

характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от 

горепосочения закон.  

Липсата на това основание се декларира в ЕЕДОП, част III, раздел Г.  

Избраният изпълнител доказва липсата на това обстоятелство с представянето на 

Декларация (Образец №5 от настоящата документация). 

Деклариране на липсата на основания за отстраняване 

10.  При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за 

отстраняване чрез предоставяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 
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възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

11. Когато изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7 се попълват в отделен 

ЕЕДОП за всяко лице ии за някои лица. В случаи когато се подава повече от един 

ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект.  

12. Когато участник е обединение, за всеки един от участниците в обединението следва 

да се представи отделен ЕЕДОП. 

13. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на 

т.2., независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, 

които заемат.  

14. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията 

относно липсата на основания за отстраняване.  

15. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по т. 1. или на обстоятелството по чл.101 ЗОП.  

 

Б) ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ 

 

        Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява 

от процедурата: 

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението и в документацията за обществената поръчка; 

2. Участник, който в представил оферта, която не отговаря на: 

А) предварително обявените условия на поръчката; 

Б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към 

ЗОП; 

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 или чиято оферта не 

е приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП; 

4. Участниците са свързани лица;  
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III.3.КРИТЕРИ ЗА ПОДБОР 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

       Възложителят не поставя изисквания относно годност (правоспособност) на 

участниците за упражняване на професионална дейност.  

 

Икономическо и финансово състояние 

         Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово 

състояние на участниците в процедурата.  

Технически и професионални способности 

        Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, както следва: 

         1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през 

последните 3 години от датата на подаване на офертата, поне една услуга, с предмет и 

обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. 

Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на 

обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на 

услуги от областта на предмета на поръчката. 

 

        Под „услуга, с предмет, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: 

изработване на общ устройствен план и/или на задание за общ устройствен план 

и/или изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 

и/или на регионална схема за пространствено развитие и/или на цялостен ПУП - ПРЗ 

(план за регулация и застрояване на населено място или на територия с площ по-

голяма от 1 хектар).      

 

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – 

Технически и професионални способности, т.1б); 

 

        За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

 Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, заедно с 

 Доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП;  
 

 

         2. За изпълнение  на Дейност 1 и Дейност 2 участникът следва да разполага със 

съответния персонал и ръководител на персонала, с определена професионална 

компетентност.  

ВАЖНО: За всяка от дейностите (Дейност 1 и Дейност 2) участникът следва да 

предложи различен персонал от експерти и членове на ръководен състав. 
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Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на 

обществената поръчка и е съобразено с предмета на поръчката и с нейния обем, които 

изискват наличието на специфични познания и опит. Съчетанието от специфични 

умения на експертите ще осигури качественото предоставяне на услугата от страна на 

избрания изпълнител. 

          За изпълнението на Дейност 1 – Изработване на ОУПО от поръчката следва 

да бъде ангажиран минимум следния персонал от експерти и ръководител, които 

да отговарят на следните изисквания: 

 Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-

квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура", „Урбанизъм“ 

или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години 

професионален опит по специалността и опит в областта на устройственото 

планиране; 

 Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен 

"магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или еквивалентна, с 

пълна проектантска правоспособност, с минимум 3 години професионален опит 

в областта на опазването на културното наследство, вписан в публичния 

регистър по чл. 165 от ЗКН; 

 Експерт 3 - висше образование, с образователно-квалификационна степен 

"магистър", специалност "Архитектура" с пълна проектантска правоспособност, 

с минимум 2години професионален опит и опит в областта на устройственото 

планиране и/или териториалното устройство и/или разработки на обществено 

достъпни пространства; 

 Експерт 4 - висше образование, специалност „Икономика”, „Социално-

икономическа география” или еквивалентна, с минимум 5 годишен 

професионален опит по специалността и опит в изготвянето на социално-

икономически анализи за целите на планирането и управлението на територията; 

 Експерт 5 – висше образование, с образователно-квалификационна степен 

"магистър", инженер със специалност „Транспортно строителство” или 

еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 годишен 

професионален опит по специалността;  

 Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалификационна степен 

"магистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или 

еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години 

професионален опит по специалността; 

 Експерт 7 - висше образование, с образователно-квалификационна степен 

"магистър", инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, 

с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален 

опит по специалността; 

 Експерт 8 – висше образование с образователно-квалификационна степен 

"магистър", специалност "Геодезия", “География“, „Картография“, „ГИС“ или 

еквивалентна, с минимум 5 години професионален опит по специалността и 

практически опит в областта на ГИС;  
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         Персоналът от експерти и ръководителят, които ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на Дейност 2 – Изготвяне на ЕО  

и ОС (при необходимост) от поръчката трябва да отговарят на изискванията на 

чл.83 от ЗООС и чл.16 от НУРИЕОПП, и да включва минимум следния състав от 

експерти: 

 Експерт ЕО 1 - Ръководител колектив ЕО: 

- висше образование, степен „магистър”, специалност „Екология”, 

„Ландшафтознание“, „Опазване на околната среда“, „Физическа география“или 

еквивалентна,  

- с не по-малко от 5 години професионален опит по специалността и  

- опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по 

отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, 

повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи 

и/или, енергийна ефективност и възобновяеми източници и/или, 

предотвратяване  и отстраняване на екологични щети и/или, управление на 

отпадъцитеили еквивалентно,  

 

Ръководителят на колектива е отговорен за: 

1. съобразяването със схема, предложена от възложителя, за съвместяване на процеса 

на планиране и основните процедурни етапи на ЕО съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата, в 

т.ч. за взаимодействие на екипите по разработване на проекта за плана/програмата на 

доклада по оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния 

орган по околна среда, и на доклада за ЕО/екологичната част; 

2. пълнотата и достоверността на използваната информация за ЕО и избора на методи 

за ЕО; 

3. отразяването на резултатите от консултациите; 

4. обективността на заключението в екологичната част на плана и предложените мерки, 

в т.ч. за съобразяване със заключения и мерки в доклада за оценка на степента на 

въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда; 

5. качеството на цялостния доклад за ЕО. 

 

 Експерт ЕО 2: 

- висше образование с образователно - квалификационна степен "магистър" в 

някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”, 

„науки за земята“ или еквивалентно, 

-  с не по-малко от 5 години професионален опит по специалността и  

- опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по 

отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, 

повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи 

и/или, енергийна ефективност и възобновяеми източници и/или, 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на 

отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС; 

- да познават действащото българско и европейско законодателство в областта на 

опазване на околната среда 
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 Експерт ЕО 3: 

- Висше образование, с образователно-квалификационнастепен "магистър" в 

някоя от следните области: геология, инженернагеология, хидрогеология, 

хидрология,почвознаниеилиеквивалентна,  

- с професионален опит по специалността не по-малко от 5 години. 

 

            Експертите, натоварени с екологичната оценка отговарят за пълнотата, 

достоверността, обективността и качеството на разработените от тях раздел на 

доклада за ЕО и на даденото от тях заключение по смисъла на чл.83, ал.5 ЗООС. 

Когато настъпят вреди поради неизпълнение на задълженията им, 

експертите носят отговорност в пълен размер.  

 

Участникът може да предложи и други допълнителни експерти, извън 

посочените като задължителни, съгласно изискванията на възложителя и 

настоящата документация за участие. 

 

            При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – 

Технически и професионални способности, т.6; 

 

        За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионалната компетентност на лицата; 

       Предложеният от участника персонал и ръководители за всяка една от дейностите 

трябва да отговаря на подробно описаните изисквания към експерти.  

Всяка промяна в персонала от експерти или в ръководителите се извършва при 

спазване на разпоредбите на договора за изпълнение на обществената поръчка. В тази 

връзка се поставят следните изисквания: 

- Замяна на експерт, част от посочения от участника персонал, както и на 

ръководител, се допуска със съгласие на Възложителя; 

- Оттегляне на експерт от персонала и/или ръководител или замяната му с друг 

се допуска само по уважителни, в т.ч. здравословни причини или обективна 

невъзможност, които не позволяват на експерта да продължи да работи по 

изпълнение на поръчката; 

- Замяната на експерти от персонала и/или на ръководители трябва винаги да е с 

лица, отговарящи на същите изисквания, като одобрения от възложителя 

персонал и ръководители; 

 

          Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати 
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или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него 

причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 

мерки са еквивалентни на изискванията.  

 

III.4.ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

          Участниците в настоящата процедура, в това число и участници – обединения от 

физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. По отношение на критериите, вързани с професионална 

компетентност участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО 

ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнението на 

изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 

която е необходим този капацитет.  

           Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения.  

           Третите лица, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази 

връзка за всяко трето лице следва да бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. Ако 

посоченото от участника лице не отговарят на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, 

възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на 

поставените от изисквания.   

 

III.5.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

      В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той 

следва да посочи лицето/-та – подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще 

им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителя/-ите задължения. За целта към офертата си участник, който 

е декларирал, че ще ползва подизпълнител следва да представи декларация (в 

свободен текст) от подизпълнителите за ангажираност в изпълнението на съответния 

дял от поръчката. 

      Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. На основание чл. 67, ал.2 от ЗОП – за 

всяко от лицата, посочени за подизпълнители се представя отделен ЕЕДОП, който 

съдържа информацията относно критериите за подбор и липсата на основания за 

отстраняване. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията, посочени в настоящата документация.  

      Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се 

осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез 

изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от 

получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има 
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право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на 

отстраняване на причината за отказа. 

 

        Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66 (11) ЗОП. 

         Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключване на договора за 

подизпълнение или на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнение условията по чл.66, ал.2 и ал.11 

от ЗОП.  

         Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

 

         Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 

изпълнителя. 

 

 

ВАЖНО: Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря 

на някое от горните изисквани относно основания за отстраняване и критерии за 

подбор.  

 

       Възложителят може по собствена инициатива или по сигнал за нередност, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на 

обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, 

отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда 

на чл. 100 от ЗОП. 

 

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

IV.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1.За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно 

условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчка, към които прилагат и информация относно липсата на основания за 

отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.  

2.Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в 

обявлението, по реда, описан в настоящата документация.  
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3.Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне 

на варианти на оферта. 

4.Офертата се изготвя на български език.  

 

5.Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите. 

 

6.Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. 

Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и 

положен пречат.  

 

7.Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено 

като представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в 

допълнителен документ, подписан от партньорите в обединението).  

 

8. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 

нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 

различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до 

отстраняването му. 

 

9.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата 

така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата 

е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата 

на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 

съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 

пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

 

10. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 

от крайния срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят 

може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите 

си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже 

да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване 

от възложителя откаже да я удължи. 

 

11.Възложителят на основание чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците в настоящата 

процедура да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила на територията на Република България и са 

приложими към предоставяната услуга, предмет на обществената поръчка.  
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Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са 

следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен 

институт (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите 

(www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика 

(www.mlsp.government.bg) 

 

12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от 

възложителя. Участниците НЕ могат да се позовават на конфиденциалност по 

отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка – 

посочването става с декларация (свободен текст), неизменна част от техническото 

предложение на участника. 

 

 

IV.2.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО 

1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. 

Белоградчик 3900, ул. „Княз Борис I” №6, преди часа и датата, посочени в 

обявлението като срок за представяне на офертите. 

2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

 Наименованието на участника; 

 Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 Наименование на поръчката;  

 

3. Опаковката на всеки от участниците следва да включва следните документи: 

3.1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, 

попълнен и представен в съответствие с изискванията на закона и условията на 

Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

когато не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси 

ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката – попълва се Образец 1 от настоящата 

документация. 

      Участниците следва да попълнят тези раздели от ЕЕДОП, които са приложими към 

настоящата обществена поръчка, спазвайки всички изисквания на Възложителя, 

посочени в настоящата документация и указанията за попълване на отделните полета, 

дадени в образеца на самия документ.  

3.2.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо – прилага се съответният документ, посочен в раздел III.2, т.7 от 

настоящата документация; 



32 

3.3.Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, което не е юридическо лице, съдържащо изискуемата от възложителя 

информация – приложимо е само по отношение на участници – обединения, които не са 

юридически лица;  

3.4.Техническо предложение, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя - Образец 2; 

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да представи: 

 Подход за изпълнение на поръчката –  

      Подходът за изпълнение на поръчката следва да включва: разбирането на 

участника относно целите на поръчката и постигането на очакваните резултати; подход 

за изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката; концепция, базирана 

на направените в аналитичната част на „Плановото задание за изработване на Общ 

устройствен план на Община Белоградчик” проучвания, с включен анализ на 

разглежданата урбанистична система, който съдържа установяване и систематизиране 

на наличните проблеми в територията в тяхната пълнота и комплексност; йерархично и 

експертно структуриране на членовете на персонала и ръководителите за изпълнение 

на поръчката за всяка една от дейностите от Техническата спецификация.  

      Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението 

за изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението 

на участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

 Система за управление на качеството и риска – 

      Системата за управление на качеството и риска следва да включва: 

разбирането на участника относно механизмите и способите за гарантиране на 

качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка; аспектите на 

проявление на дефинираните от Възложителя рискове, степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора, при възникване на риска, както и предвидени мерки 

за минимизиране на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпването 

на риска. 

 

Рискове са евентуални проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа и могат 

да окажат негативно влияние върху проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл 

на проекта рисковете трябва да се идентифицират и оценяват и да се следи тяхното 

влияние. 

 

     За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове 

са следните: 

 

- Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за 

изготвяне на проектите; 

- Противоречиви, некоректни изходни данни; 
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- Забава в процедурата по одобряване на проектите вследствие на непълноти и 

грешки в проектната документация 

- Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на 

договора. 

   

      Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението 

за изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението 

на участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 2а; 

г) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец 2б; 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо - Образец 2в; 

е) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага 

от предмета на поръчката; 

3.5. Опис на представените документи – Образец 3 от настоящата документация; 

3.6. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката – Образец 4 от настоящата документация. Ценовото 

предложение се поставя в отделен, запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

В своето Ценово предложение всеки участник следва да предложи цени за 

реализирането на Дейност 1 и Дейност 2, както и обща цена, формирана като сбор от 

предложените цени за Дейност 1 и Дейност 2. 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или 

части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

Забележка: Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в 

посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни 

написаните с думи. 

 

4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

5. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени 

след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатанаопаковка или в 

опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър на възложителя, когато е приложимо. 
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6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си.  

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват 

в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите 

лица. Оферите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза 

оферти от лица, които не са включени в списъка не се приемат. 

8. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 100 от 

ЗОП. 

9. Във връзка с провеждането на процедурата и с подготовката и подаване на 

офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в 

документацията за участие и обявлението за откриване на процедурата, се прилага 

ЗОП. 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 

V.1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

        Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „оптимално 

съотношение качество/цена“ 

        Допуснатите до оценка офертите на участниците ще бъдат оценявани въз основа 

на предложената по-долу методика за определяне на комплексна оценка, изчислена 

на база на включените показатели в нея, като на първо място се класира офертата с най-

висока комплексна оценка.  

 

V.2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

V.2.A) ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА -  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – предложението за изпълнение на поръчката 

– с относителна тежест 70 % 

2. ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката – с относителна тежест 30 % 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО): 

Комплексната оценка на офертата на участник се изчислява по посочените показатели и 

съответните им относителни тежести по следната формула: 

КО = ТП x 70% + ФП x 30% 
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Максималната възможна стойност на КО е 100 точки! 

 

V.2.Б) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) 

       Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на Предложението 

за изпълнение на поръчката, предоставено от участника в неговата техническа оферта и 

изготвено съгласно Плановото задание за изработване на Общ устройствен план на 

Община Белоградчик, Техническата спецификация и всички останали изискванията на 

възложителя съгласно документацията за участие.  

 

       В оценката са включени два под-показателя, както следва: 

 

П1 – ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Подходът за изпълнение на поръчката следва да включва: разбирането на 

участника относно целите на поръчката и постигането на очакваните резултати; подход 

за изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката; концепция, базирана 

на направените в аналитичната част на „Плановото задание за изработване на Общ 

устройствен план на Община Белоградчик” проучвания, с включен анализ на 

разглежданата урбанистична система, който съдържа установяване и систематизиране 

на наличните проблеми в територията в тяхната пълнота и комплексност; йерархично и 

експертно структуриране на членовете на персонала и ръководителите за изпълнение 

на поръчката за всяка една от дейностите от Техническата спецификация.  

Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за 

изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 

участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

Максималната възможна стойност на П1 е 60 точки! 

 

П2 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И РИСКА 

Системата за управление на качеството и риска следва да включва: разбирането на 

участника относно механизмите и способите за гарантиране на качественото 

изпълнение на предмета на обществената поръчка; аспектите на проявление на 

дефинираните от Възложителя рискове, степента на въздействието им върху 

изпълнението на договора, при възникване на риска, както и предвидени мерки за 

минимизиране на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпването на 

риска. 
 

Рискове са евентуални проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа и могат 

да окажат негативно влияние върху проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл 

на проекта рисковете трябва да се идентифицират и оценяват и да се следи тяхното 

влияние. 

 

     За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове 

са следните: 
 

- Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за 

изготвяне на проектите; 

- Противоречиви, некоректни изходни данни; 
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- Забава в процедурата по одобряване на проектите вследствие на непълноти и 

грешки в проектната документация 

- Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на 

договора. 

   

Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за 

изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 

участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка.  
 

Максималната възможна стойност на П2 е 40 точки! 

 

Окончателната оценка по ТП се формира по следния начин: 

 

ТП = П1+ П2 

 

Под-показателите, формиращи оценката по показател „ТП”, са както следва: 

П1 – Оценка на предложения от участника подход за изпълнение 

на поръчката 

60 точки 

Представеният от Участника подход за изпълнение на поръчката 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация и документацията като в допълнение са 

представени ясно следните обстоятелства:  
- Разработен е инструментариум за изпълнение на 

дейностите; 

- Изпълнението на поръчката е анализирано с оглед на 

действащата и приложима нормативна уредба (вкл. по 

отношение на нормативно установени срокове, процедури и 

заинтересовани страни, различни от Възложителя); 

- Предложена е концепция, базирана на направените в 

аналитичната част на „Плановото задание за изработване 

на Общ устройствен план на Община Белоградчик” 
проучвания, с включена и графична част, която 

илюстрира направения анализ;  

- Kонкретно разпределени и описани функции и задачи на 

членовете на персонала и ръководителите за изпълнение на 

поръчката;  

- Начините за координация и комуникация между екипите за 

изпълнение на дейностите;  

 

60 

Представеният от Участника подход за изпълнение на поръчката 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация като в допълнение са представени ясно 

минимум 4 от следните обстоятелства:  
- Разработен е инструментариум за изпълнение на 

дейностите; 

 

40 
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- Изпълнението на поръчката е анализирано с оглед на 

действащата и приложима нормативна уредба (вкл. по 

отношение на нормативно установени срокове, процедури и 

заинтересовани страни, различни от Възложителя); 

- Предложената е концепция, базирана на направените в 

аналитичната част на „Плановото задание за изработване 

на Общ устройствен план на Община Белоградчик” 
проучвания, с включена и графична част;  

- Kонкретно разпределени и описани функции, задачи и 

отговорности на членовете на персонала и ръководителите 

за изпълнение на поръчката;  

- Начините за координация и комуникация между екипите за 

изпълнение на дейностите; 

Представеният от Участника подход за изпълнение на поръчката 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация като в допълнение са представени ясно 

минимум 3 от следните обстоятелства:  
- Разработен е инструментариум за изпълнение на 

дейностите; 

- Изпълнението на поръчката е анализирано с оглед на 

действащата и приложима нормативна уредба (вкл. по 

отношение на нормативно установени срокове, процедури и 

заинтересовани страни, различни от Възложителя); 

- Предложената е концепция, базирана на направените в 

аналитичната част на „Плановото задание за изработване 

на Общ устройствен план на Община Белоградчик” 
проучвания, с включена и графична част;  

- Kонкретно разпределени и описани функции, задачи и 

отговорности на членовете на персонала и ръководителите 

за изпълнение на поръчката;  

- Начините за координация и комуникация между екипите за 

изпълнение на дейностите; 
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Представеният от Участника подход за изпълнение на поръчката 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация като в допълнение са представени ясно 

минимум 2 от следните обстоятелства:  
- Разработен е инструментариум за изпълнение на 

дейностите; 

- Изпълнението на поръчката е анализирано с оглед на 

действащата и приложима нормативна уредба (вкл. по 

отношение на нормативно установени срокове, процедури и 

заинтересовани страни, различни от Възложителя); 

- Предложената е концепция, базирана на направените в 

аналитичната част на „Плановото задание за изработване 

на Общ устройствен план на Община Белоградчик” 

10 
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проучвания, с включена и графична част;  

- Kонкретно разпределени и описани функции, задачи и 

отговорности на членовете на персонала и ръководителите 

за изпълнение на поръчката;  

- Начините за координация и комуникация между екипите за 

изпълнение на дейностите; 

П2 – Оценка на предложената от участника Система за 

управление  на качеството  и риска при изпълнение на поръчката 

40 точки 

Участникът е предложил система за управление на качеството и риска, 

която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация като в допълнение са 

представени ясно следните обстоятелства: 
- Разписани са механизми за вътрешен контрол при 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка;  

- Представени са механизми за вземане на решения от 

екипите на изпълнителя за прилагане на коригиращи 

действия (при необходимост) и съгласуването им с 

Възложителя; 

- Посочени са мерки за осигуряване на по-високо качество в 

хода на изпълнение на поръчката (като същите са 

обосновани и относими към предмета на поръчката). 

- Анализът на рисковете е направен по отделно за всяка от 

дейностите по поръчката; 

- Предложени са контролни дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени конкретни мерки за недопускане 

настъпването на риска; 
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Участникът е предложил система за управление на качеството и риска, 

която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация като в допълнение са 

представени ясно минимум 4 от следните обстоятелства: 

- Разписани са механизми за вътрешен контрол при 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка;  

- Представени са механизми за вземане на решения от 

екипите на изпълнителя за прилагане на коригиращи 

действия (при необходимост) и съгласуването им с 

Възложителя; 

- Посочени са мерки за осигуряване на по-високо качество в 

хода на изпълнение на поръчката (като същите са 

обосновани и относими към предмета на поръчката). 

- Анализът на рисковете е направен по отделно за всяка от 

дейностите по поръчката; 

- Предложени са контролни дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени конкретни мерки за недопускане 

настъпването на риска;.  
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Участникът е предложил система за управление на качеството и риска, 

която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация като в допълнение са 
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представени ясно минимум 3 от следните обстоятелства: 

- Разписани са механизми за вътрешен контрол при 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка;  

- Представени са механизми за вземане на решения от 

екипите на изпълнителя за прилагане на коригиращи 

действия (при необходимост) и съгласуването им с 

Възложителя; 

- Посочени са мерки за осигуряване на по-високо качество в 

хода на изпълнение на поръчката (като същите са 

обосновани и относими към предмета на поръчката). 

- Анализът на рисковете е направен по отделно за всяка от 

дейностите по поръчката; 

- Предложени са контролни дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени конкретни мерки за недопускане 

настъпването на риска;. 

Участникът е предложил система за управление на качеството и риска, 

която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация като в допълнение са 

представени ясно минимум 2 от следните обстоятелства: 
- Разписани са механизми за вътрешен контрол при 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка;  

- Представени са механизми за вземане на решения от 

екипите на изпълнителя за прилагане на коригиращи 

действия (при необходимост) и съгласуването им с 

Възложителя; 

- Посочени са мерки за осигуряване на по-високо качество в 

хода на изпълнение на поръчката (като същите са 

обосновани и относими към предмета на поръчката). 

- Анализът на рисковете е направен по отделно за всяка от 

дейностите по поръчката; 

- Предложени са контролни дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени конкретни мерки за недопускане 

настъпването на риска;. 
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За целите на оценката на техническите предложения всеки участник следва да има 

предвид следното:  

* „Ясно“ - следва да се разбира описание и изброяване, което e недвусмислено, 

правилно, логично, което обосновано обяснява последователността, съдържанието 

на отделните етапи, дейности, мерки, рискове, начини, части, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 

технически спецификации и изисквания. 
 

         Поставянето на оценки по изброените под-показатели се осъществява въз основа 

на експертното мнение на членовете на комисията, което се мотивира, на базата на 

посочените критерии (от таблиците) за получаване на съответния брой точки, като се 

посочват причините /изтъкват се недостатъците и респ. преимуществата на съответната 

оферта, прави се анализ на съответната част на офертата и се прави логичен обоснован 
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извод за поставената оценка по всеки под-показател чрез попълнен отделен оценъчен 

лист/. 

        След като се изчислят точките, с които всеки член на комисията е оценил 

техническото предложение на участника по описания по-горе начин, индивидуалните 

точкови оценки, дадени от членовете на комисията, се сумират и полученият сбор се 

разделя на броя на членовете на комисията, като така получената средна величина 

формира общата точкова оценка, дадена от комисията на техническото предложение на 

участника. Председателя на комисията съставя оценъчен лист с индивидуалните оценки 

на всеки участник по всеки под-показател от всеки член на комисията и изчислените 

средноаритметични оценки. Оценъчният лист се подписва от всички членове на 

комисията.   
 

      Максималната стойност на ТП е 100 точки, разпределени по под-подпоказатели. 

 

 

V.2.В) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) 

 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула: 

 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = ...... ( брой точки ) 

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

      Максималната стойност на ТП е 100 точки. 

 

 

V2.Г) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

        Комисията определя оценките на офертите за всеки един от показателите 

поотделно, след което прилага формулата за КО:  

 

КО = ТП x 70% + ФП x 30% 

 

        След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за 

определяне на комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя условия, като 

на първо място бива класиран участникът получил най-висока комплексна оценка.  

        Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по реда 

посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).  

       Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класирани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с чл.58, ал.2 ППЗОП.  

 

 

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
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VI.1.ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗАРАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

 На основание чл.103 от ЗОП след изтичане на срока за подаване на оферти 

Възложителят ще назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите.  

 

Публична част 

Получените оферти ще се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

       Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от 

членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Публичната част от заседанието на комисията 

приключва след извършването на тези действия. 

 

Непублична част 

      Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 

протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.В 

срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 

които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация.  

ВАЖНО: Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите 

лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето 

лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 

условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

Разглеждане на Техническите и Ценовите предложения 
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Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие 

с предварително обявените условия.  

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри 

от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е 

извършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни 

дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко 

чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На 

отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите 

предложения и ги оповестява.  

Избор на Изпълнител 

         Комисията определя за изпълнител на поръчката участник за когото са изпълнени 

следните условия: 

3. Не са налице основания за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, 

ал.3 от ЗОП и отговаря на критериите за подбор; 

4. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 

възлагане.  

За работата си Комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Възложителя. В 

10-дневен срок от утвърждаване на протокола от работата на Комисията Възложителят 

издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, ако е 

приложимо. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в 

Профила на купувача.  

 

VI.2.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. Представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за 

отстраняване от процедурата, както и съответствие с критериите за подбор.  

За доказване липсата на основания участникът, избран за изпълнител, представя: 

 За обстоятелствата по Раздел III.2., т.1.1. – свидетелство за съдимост; 

 За обстоятелството по Раздел III.2., т.1.3. – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на 

участника; 

 За обстоятелствата по Раздел III.2., т.1.6. – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; когато удостоверението 

съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или 
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съдебно решение за нарушение по т.1.6., участникът представя декларация, 

че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена 

поръчка;  

 За обстоятелства по Раздел III.2.,т.1.8. – удостоверение, издадено от 

Агенцията по вписванията. 

 За обстоятелствата по Раздел III.2., т.9 – Декларация - Образец №5 от 

настоящата документация; 

 За обстоятелствата по Раздел III.3.т.1. - Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с 

Доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП; 

 За обстоятелствата по Раздел III.3.т.2. - Списък на персонала, който ще 

изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната 

компетентност на лицата; 

          Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата в която участникът  е установен. Когато в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

занчение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията 

няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено от 

компетентен орган в съответната държава.  

ВАЖНО: Актуални документи се представят и за подизпълнителите и третите 

лица, ако има такива. 

2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване 

съобразно чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, ако е приложимо; 

ВАЖНО: Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след 

като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.  

 

      При изпълнение на договорите за обществени поръчки изпълнителят и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими  

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.  
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VI.3.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената 

поръчка следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността 

на договора.  

 

2. Гаранцията може да се предостави в една от следните форми: 

 Парична сума; 

 Банкова гаранция; 

 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя;  

 

3. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция за изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

 

4. Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, 

последната може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице 

– гарант; 

 

5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната 

сметка на община Белоградчик: 
 

БАНКА: Интернешънъл Асет Банк 

IBAN: BG36IABG74963300270100 

BIC: IABGBGSF 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено името на 

процедурата.  

6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея 

следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че: 

- е безусловна и неотменима; 

- е в полза на възложителя; 

е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец, след крайния срок за изпълнение на 

договора за обществена поръчка; 

 

7. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

 

8. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 
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VII.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка на следния 

Интернет адрес: www.belogradchik.bg , в раздел „Профил на купувача“.  

2. С публикуване на документите на профила на купувача се приема, че 

заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях 

обстоятелства. 

3. Всички разяснения по условията в процедурата, на основание чл.180, ал.2 

ЗОП ще се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, в срок 

от три дни от получаване на искането.  

4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 

документите, които се прилагат към тях, се изпращат в 3-дневен срок от 

издаването им, както следва: 

4.1. на адреса, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с 

електронен подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка;  

4.2. по факс; 

5. Когато решението НЕ е получено от участника по някой от начините, посочени в 

т.4, възложителят, в деня, в който е узнал за това, публикува съобщение до него 

в профила на купувача. Решението се смята за връчени от датата на публикуване 

на съобщението.  

6. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите 

лица/участниците, се осъществява чрез пощенска или друга подходяща 

куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.  

7. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите в съответствие с т. 4 и е получено автоматично генерирано 

съобщение, потвърждаващо изпращането. 

8. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция 

лицата участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да 

уведомят възложителя. 

9. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или 

неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

10. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира 
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защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за 

участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е 

след изтичане на срока за тяхното получаване. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 

за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, 

обявлението и документацията за участие в процедурата.  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Техническа спецификация и  Плановото задание за изработване на ОУПО; 

4. Указания за подготовка и подаване на офертите; 

5. Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на комплексна 

оценка;  

6. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

7. Указания за избор на изпълнител на обществената поръчка; 

8. Образците за участие в процедурата. 

 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

 

IX.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 

1. Образец №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

2. Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя; 

3. Образец № 2а - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

4. Образец № 2б - Декларация за срока на валидност на офертата; 

5. Образец № 2в - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд; 

6. Образец № 3 - Опис на представените документи; 

7. Образец № 4 - Ценово предложение, съдържащо предложението на участника 

относно цената за изпълнение на поръчката; 

8. Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 

4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици. 
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X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

ДОГОВОР 

№ …………………………/ …………………. 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

БЕЛОГРАДЧИК И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТ НА ПЛАНА” 
 
 

        Днес, ……………………….., в гр. .......................,между: 
 

1. ОБЩИНА .........................., БУЛСТАТ …………….., с адрес: ................, 

представлявана от ……………………………….. – Кмет на ...................... и 

………………………. – Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
 

и 
 

2. „…………………………..” ……………….., ЕИК/БУЛСТАТ ………………………….., 

IBAN …………………………….. BIG ……………….. при банка 

……………………………., със седалище и адрес на управление гр. ……………………, 

ул. ………………№ ..….., представлявано от …………………………….,  
 

определен за изпълнител след проведена процедура по чл.18, ал.1, т.12 за възлагане на 

обществена поръчка № ………………… (уникален номер на поръчката в Регистъра на 

обществени поръчки), наричан по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
и на основание чл.106, ал.6 от ЗОП и Заповед на кмета на Община Белоградчик, се 

сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното: 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

срещу заплащане дейностите, включени в обществена поръчка с предмет: 

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

БЕЛОГРАДЧИК И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТ НА ПЛАНА”, съгласно Техническата спецификация от 

документацията за участие в обществената поръчка, Предложението за изпълнение на 

поръчката и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи съответно 

Приложения № 1, № 2, № 3, неразделна част от този договор. 
 

             (2) Предметът на договора обхваща следните дейности:  
 

 Дейност 1 – Изработване на предварителен и окончателен проект за общ 

устройствен план на Община Белоградчик;  

 Дейност 2 - Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта 

(ако е необходимо);  

(3) Дейностите по ал.2 следва да бъдат реализирани в съответствие с 

изискванията на действащото европейско и национално законодателство, съгласно 
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дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище на Регионална 

инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Монтана и Становище на Националния 

институт за недвижимо културно наследство и съгласно Плановото задание за 

изработване на общ устройствен план на Община Белоградчик - Приложение  № 4, 

както и Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение  № 2.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви Общия устройствен план на 

Община  Белоградчик с персонала от експерти и ръководители, представени в офертата 

му.      

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение 

/крайна цена/ в размер на ....................................................лв., без ДДС, представляващи 

........................................................ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, неразделна част от договора, както следва:  

1. Дейност 1 - За изработване на проект за ОПУПО (предварителен и 

окончателен проект) - …………………………, без ДДС.  

2. Дейност 2 - За изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост 

- …………………………………...................... лв., без ДДС. 

(2) Възнаграждението по ал.1 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че 

дейностите бъдат реализирани качествено и в срока, посочен в настоящия договор.  

(3) В ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени цени, които са 

определящи за извършването на отделни плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

както и за определяне на размера на конкретните неустойки, предвидени в този 

договор. 

(4) Цената по ал. 1 е окончателна за времето на изпълнение на Договора и не 

подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване на договорените 

цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл. 3. (1) Възнаграждението по чл.2, ал.1 ще се изплаща по дейности, както 

следва: 

 За Дейност 1: 

1.Авансово плащане - в размер до 20 (двадесет) % от стойността по чл. 2, ал.1, т.1, 

платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на настоящия 

договор, след предоставяне на фактура в оригинал.  

Авансовото плащане се приспада от следващите плащания. 

2. Междинно плащане  – в размер на 25 (двадесет) % от стойността, посочена в чл. 2, 

ал.1, т. 1, с приспаднато получено авансово плащане (ако е приложимо), платима в срок 

от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на средствата от МРРБ, по 

Споразумение № РД 02-30992/18.05.2015 г. сключено между Община Белоградчик и 

МРРБ и изпълнени следните условия: подписани приемо-предавателен протокол по чл. 

5, ал.1, констативен протокол по чл.5, ал. 3. и представена оригинална фактура.  

3. Междинно плащане  в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността, посочена в чл. 

2, ал.1, т. 1, с приспаднато получено авансово плащане (ако е приложимо), платима в 

срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на средствата от МРРБ, по 

Споразумение № РД 02-30992/18.05.2015 г. сключено между Община Белоградчик и 

МРРБ и изпълнени следните условия: предаден протокол с отразени коментари с който 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършени дейности по провеждане на обществено 
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обсъждане по реда и условията на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена оригинална фактура.  
 

4.Окончателно плащане  -  в размер, равен на остатъка за дейността по чл.1, ал.1, 

т.1, платима в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на средствата от 

МРРБ, по Споразумение № РД 02-30992/18.05.2015 г. сключено между Община 

Белоградчик и МРРБ и изпълнени следните условия: подписан констативния протокол 

по чл.5, ал. 3., с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява и приема изготвения от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен проект на ОУПО, влязло в сила решение на общински 

съвет за одобряване на ОУПО по чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и представена оригинална 

фактура. 

 

 За Дейност 2: 

1.Авансово плащане - в размер до 20  (двадесет) % от стойността по чл. 2, ал.1, т.2 

платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на настоящия 

договор, след предоставяне на фактура в оригинал. 

 Авансовото плащане се приспада от следващите плащания. 

2. Междинно плащане  – в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността, посочена в 

чл. 2, ал.1, т. 2, с приспаднато получено авансово плащане (ако е приложимо), платима 

в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на средствата от МРРБ, по 

Споразумение № РД 02-30992/18.05.2015 г. сключено между Община Белоградчик и 

МРРБ и изпълнени следните условия: подписани приемо-предавателен протокол по чл. 

7, ал.1, констативен протокол по чл.7, ал. 3., с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява и 

приема изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екологична оценка и оценка за съвместимост 

(ако е необходимо изготвянето) и представена оригинална фактура.  

3. Междинно плащане  в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността, посочена в чл. 

2, ал.1, т. 1, с приспаднато получено авансово плащане (ако е приложимо), платима в 

срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на средствата от МРРБ, по 

Споразумение № РД 02-30992/18.05.2015 г. сключено между Община Белоградчик и 

МРРБ и изпълнени следните условия: предаден протокол с отразени коментари, с който 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема осъщественото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обществено обсъждане 

по чл. 20, ал. 1, т. 5 от  Наредба за ЕО и представена оригинална фактура.  

4. Окончателно плащане  -  в размер, равен на остатъка за дейността по чл.1, ал.1, 

т.2, платима в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на средствата от 

МРРБ, по Споразумение № РД 02-30992/18.05.2015 г. сключено между Община 

Белоградчик и МРРБ и изпълнени следните условия: подписан констативния протокол 

по чл.7, ал. 3., с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява и приема изготвеният от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен вариант на екологична оценка и оценка за съвместимост 

(ако е необходимо), влязло в сила решение на общински съвет за одобряване на ОУПО 

по чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и представена оригинална фактура. 

 (2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по 

следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: клон/ офис: .............................................................. 

BIC код на банката: ............................................   

IBAN: ....................................................       

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени на данните по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента 
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на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 
 

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ 

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Крайният срок 

за реализиране на всички дейности е не по-късно от 20.11.2017 г. 

(2) Срокът за изпълнение на дейностите са както следва: 

- за изработване на предварителния проект за ОУП - не по-малко от 4 (четири) и 

не повече от 7 (седем) месеца, считано от датата на възлагането чрез изпращане 

на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя и подписване на 

приемо-предавателен протокол за предаване на изходни данни; 

- за изработване на окончателния проект за ОУП –не по-малко от 2 (два) и не 

повече от 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от 

Възложителя, че необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на 

предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за 

устройство на територията са проведени;  

- за извършване на екологичната оценка и оценка за съответствие на проекта за 

ОУП (при необходимост)– не по-малко от 4 (четири) и не повече от 7 (седем) 

месеца, считано от датата на възлагането чрез изпращане на възлагателно 

писмо от Възложителя до Изпълнителя и подписване на приемо-предавателен 

протокол за предаване на изходни данни;  

- за изготвяне на окончателен вариант на екологична оценка и оценка за 

съвместимост (при необходимост) – не по-малко от 2 (два) и не повече от 3 (три) 

месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че 

консултациите относно екологичната оценка и/или оценката за съвместимост са 

приключили и следва да се направят съответни корекции.  

 (3) Експертните и обществените обсъждания се извършват в два цикъла – по 

един цикъл за съгласуването и одобряването съответно на предварителния и 

окончателния проект за ОУПО, на ЕО оценката за . Времето, необходимо за тяхното 

провеждане, както и времето необходимо за работата на техническата комисия, не се 

включват в ефективното работно време, предложено от участниците. 

(4)  При обективна необходимост и възможност Възложителят допуска 

удължаване срока на договора, посочен в ал.1, в случай че срока на Споразумение № 

РД 02-30992/18.05.2015 г., сключено между Община Белоградчик и МРРБ бъде 

удължен. За новият максимален срок по настоящия договор ще е 30 календарни дни 

преди изтичане срока на удълженото споразумение  

 

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изготвения  

проект за ОУПО, изготвен съгласно условията на настоящия договор във всяка от двете 

фази (предварителен проект и окончателен проект), с подписването на отделни 

двустранни приемателно-предавателни протоколи, подписани от страните по 

договора. 

(2) В срок от 5 (пет) работни дни след получаване на проектите – 

предварителен/окончателен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го одобри или да даде 
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указания за промяна му. Указанията за промяна се изпращат от Възложителя до 

Изпълнителя в писмена форма. 

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри и приеме изготвения от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответен проект за ОУПО, в срока по ал. 2 се съставя констативен 

протокол за качественото и в срок изпълнение на конкретната дейност, подписан от 

оторизираните представители на страните по договора.  

(4) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнените дейности с 

нормативните изисквания, с Техническата спецификация – Приложение № 1 към 

настоящия договор или бъдат констатирани някакви недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да откаже приемането на изработеното и да върне документацията на 

Изпълнителя за отстраняване на несъответствията. Констатираните отклонения и 

недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок, не по-дълъг 

от 10 (десет) дни, за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нанася необходимите промени и го предоставя отново за 

съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл. 5, ал. 2 писмено да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените в съответствие с чл. 5, ал. 4 и 5 недостатъци. 
 

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изготвената 

екологична оценка и оценка за съвместимост (ако е необходимо), изготвени 

съгласно условията на настоящия договор, с подписването на двустранни 

приемателно-предавателни протоколи, подписани от страните по договора. 

 (2) В срок от 5 (пет) работни дни след получаването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да го одобри или да даде указания за промяна му. Указанията за промяна се 

изпращат от Възложителя до Изпълнителя в писмена форма.  

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри и приеме изготвените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екологична оценка и оценка за съвместимост (ако е необходимо), 

в срока по ал. 2 се съставя констативен протокол за качественото и в срок изпълнение 

на конкретната дейност, подписан от оторизираните представители на страните по 

договора.  

 (4) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнените дейности с 

нормативните изисквания, с Техническата спецификация – Приложение № 1 към 

настоящия договор или бъдат констатирани някакви недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да откаже приемането на изработеното и да върне документацията на 

Изпълнителя за отстраняване на несъответствията. Констатираните отклонения и 

недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок, не по-дълъг 

от 10 (десет) дни, за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нанася необходимите промени и го предоставя отново за 

съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

            Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл. 7, ал. 2 писмено да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените в съответствие с чл. 7, ал. 4 и 5 недостатъци. 
 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

             Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Да осигури необходимия персонал и ръководители за качествено изпълнение 

на договора; 
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3. Да организира и съгласува работата на персонала и ръководителите по т.2; 

4. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за 

своя сметка, в посочените срокове; 

5. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация 

за извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с 

изискванията на законодателството, която да подлежи на точно идентифициране и 

проверка; 

6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящия договор качествено, в 

обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, Плановото 

задание за изработване на ОУПО, действащата нормативна уредба и техническото си 

предложение – Приложение № 2 към настоящия договор; 

8. Да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си 

ползването на подизпълнител; 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

     1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на 

настоящия договор; 

       2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими 

документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за 

изпълнение предмета на настоящия договор. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените от него лица 

в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им 

не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното; 

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от договореното; 

           (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 3 от 

настоящия договор; 

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, 

пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия 

договор; 

4.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно 

предоставените му за одобрение документи; 

5. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща конфиденциален характер и изрично упомената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 
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VII. КОМУНИКАЦИЯ  

Чл. 11. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят 

следните лица: 
 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

………………. – отговорно лице/а по договора,  

тел./ факс / моб. тел./ e-mail:   
 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 ……………………… – отговорно лице/а по договора 

длъжност ……………………………….. 

тел./ факс/ моб. тел./ e-mail:   

 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

            Чл.12. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при 

подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи документ за внесена гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него, във вид на - ..............................................., 

съгласно чл.111, ал.5, т. ..........ЗОП. 

            (2) Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция е в размер на 3% от стойността 

на договора или: .................................................. ( ........................................) лв. без ДДС. 

            (3) Разходите във връзка с предоставянето на банковата гаранция са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

            Чл. 13. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен 

срок след приключване на договора и качественото му изпълнение. 

 

             (2) Освобождаването става по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер 

процентно съответстващ на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при 

него. 
 

           Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от 

гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне 

или системно забави изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице 

форсмажорни обстоятелства и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и 

удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България. 

            (2) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранцията за изпълнение. 
 

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.15. При забавено изпълнението на задълженията по този договор, по вина 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на изправната страна неустойки в размер на 0.2% от 
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стойността на съответната дейност, която е забавена, за всеки ден забава, но не повече 

от 8 % (осем процента).  
 

Чл.16. При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,2 % от стойността на договорената цена за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност. 
 

Чл.17. При прекратяване на договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащане на стойността на извършените до 

датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан 

констативен протокол за извършените неизплатени дейности. 
 

Чл.18. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото 

да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.19. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, 

които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била 

длъжна да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на 

договора. 

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на 

дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си 

по предходната алинея. 

Чл. 20. (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за 

неизпълнение или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило 

събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за 

причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата 

сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си 

по настоящия договор. 
 

Чл. 21. (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер 

по смисъла на чл. 20, ал. 1, което е причина за неизпълнение на задължения по 

договора, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила, 

както и какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора. 

(2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 

установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила 

и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. 

(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 

органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието 

задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с известието по ал. 1 

да съобщи за това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на 

съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да й 

представи доказателството. 

(4) При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди. 
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Чл. 22. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на 

чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме 

всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.  

(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи 

да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 

непреодолимата сила. 
 

Чл. 23. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано 

от непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл. 21, ал. 1 изпраща до другата 

страна уведомление за спиране на изпълнението на договора до отпадане на 

непреодолимата сила. 

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 

определени като непреодолима сила в уведомлението по чл. 28, ал. 1, страната, 

изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 

писмено с известие в петдневен срок уведомява другата страна за възобновяване на 

изпълнението на договора. 

(3) Ако след изтичане на петдневния срок по ал. 2, страната, която е дала 

известието за спиране по ал. 1, не даде известие за възобновяване на изпълнението на 

договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за 

възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за 

възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-

кратък от 5 (пет) дни. 

(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, 

която е дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната 

страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на 

договора.  
 

Чл. 24. (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през 

което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на 

която другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база 

на представените документи и доказателства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до 

минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом 

обстоятелствата позволят това. 

(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на 

изпълнението на договора и се възстановява от получаването на уведомлението по чл. 

23, ал. 2. 

(4) За периода на спиране на изпълнението плащанията по договора не се 

дължат. 

Чл. 25. (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се 

определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на 

задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на 

договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това 

обстоятелство. 

(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да 

прекрати договора. 
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XI.ПЕРСОНАЛ  

Чл. 26. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

осигурява персонала и ръководителите, посочени в офертата, неразделна част от този 

договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му, 

без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя инициатива предлага смяна член на персонала 

или ръководител в следните случаи: 

1. При смърт на експерта; 

2. При невъзможност да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела 

до трайна неработоспособност на експерта; 

3. При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Когато експертът бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер; 

5. При лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или 

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор. 

 (4) В случаите по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено 

уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на експерта и прилага 

доказателства за наличието на някое от основанията по ал. 3. С уведомлението, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като новият 

експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния 

експерт и професионален опит, не по-малък от неговия.  

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже 

предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения 

експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт с ново уведомление по реда на ал. 4. 

 (6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерта, 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от 

време, преди новият експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия 

експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на 

този експерт. 
 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 27. Настоящият договор се прекратява: 

            1. С окончателното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички 

задължения на страните по договора; 

 2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с което се 

уреждат и последиците от прекратяването; 

 3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от 

настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, 

твърдяща, че такава невъзможност е налице; 

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

– с 14-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;  

5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

6. При наличие на обстоятелствата по чл.118 от ЗОП 
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ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 28. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по 

изключение, в случаите по чл.116 от Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 29. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 

валидни, ако са подписани от упълномощените лица и са изпратени по пощата (с 

обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис 

на приемащата страна. 

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Адрес:  ………………….                                     Адрес: Община ................. 

………………………………                                гр. ................. ,  

Факс: ………….                                                   Факс: …………. 

Електронна поща: ............                                  Електронна поща: ............. 

  (3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. Когато някоя 

от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, 

съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс/ електронна поща. 
 

Чл. 30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българското законодателство. 

Чл.31. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се 

уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се 

отнася пред компетентния съд в Република България. 
 

Чл. 32. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните. 

Неразделна част от този договор са: 

1. Приложение № 1: Техническа спецификация;  

2. Приложение № 2. Предложение на изпълнителя за изпълнение на 

поръчката; 

3. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя; 

4. Приложение № 4: Планово задание за изработване на ОПУО; 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

…………………………..                                                                ……………………… 
 

 


