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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

ОТНОСНО:  Постъпило писмо-запитване относно обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на проект за общ устройствен план на Община Белоградчик и 

извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на плана“.  

 

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото писмо Ви даваме следните разяснения, във връзка с поставено запитване, 

а именно: 

Въпрос: 

Съгласно образеца на Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка – 

Образец № 2, „Подходът за изпълнение на поръчката следва да включва „…..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 

сиситематизиране на наличните проблеми в територията в тяхната пълнота и 

комплексност…..”, а съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, по 

показател П1 – Оценка на предложения от участника подход за изпълнение на 

поръчката, точки се присъждат, когато 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: „….Предложена е концепция, базирана на 

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

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

която илюстрира направения анализ….” 

Предвид гореизложеното, във връзка с изработването на графична част, илюстрираща 

направения анализ са ни необходоми цифрови модели на действащите Карти на 

възстановената собственост (КВС), Кадастрални карти (КК), Планове по §4 и 

Регулационни планове на населените места в община Белоградчик, поради което моля 

същите да ни бъдат предоставени във формат - *.cad, *.dwg или *.ge, позволяващ 

използването и обработка на база данни. 

 

Отговор: 

Община Белоградчик не разполага с цифрови модели на Кадастрални карти, 

Планове по §4 и Регулационни планове на населените места. Същите са налични 

единствено на хартиен носител. По отношение на искането за предоставянето на 

Карти на възстановената собственост (КВС), община Белоградчик не разполага с 

цифров модел. Такъв може да бъде изискан от Министерство на земеделието и 

храните писменно, но за това се изисква повече време, което в случая е 

невъзможно да се осъществи, имайки предвид кратките срокове. 


