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      ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
      Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана            

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail:admin_varshetz@mail.bg 

                                           www.varshets.bg. 
 

    П Р О Т О К О Л  № 2  

от работата на комисията, назначена със Заповед № 470/29.11.2019 г. на Кмета на 

Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, 

ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на проект на Общ устройствен план на 

Община Вършец“, открита с Решение № 434/30.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, 

с уникален номер в РОП 00850-2019-0012. 
 

На 05.03.2020г., в 14.00 часа в заседателна зала ІV-ти етаж, в сградата на Община 

Вършец, се проведе закрито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите, 

назначена със Заповед № 470/29.11.2019 г. на Кмета на Община Вършец за провеждане на 

обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Изработване на проект за Общ 

устройствен план на Община Вършец“. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

       ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

            2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                             3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 

                             

                             4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

 

От участниците „Груп Арнайз Консултинг “ ООД гр.София,  ДЗЗД „Консорциум 

Урбан Груп“ гр.София, ,,Стоарх“ ЕООД гр.София, ,,Агора 66“ ООД гр.София на основание 

чл.54, ал.8 от ППЗОП бяха изискани допълнително документи и информация. 

Участниците „Груп Арнайз Консултинг“ ООД гр.София, ДЗЗД „Консорциум Урбан 

Груп“ гр.София, ,,Стоарх“ ЕООД гр.София, ,,Агора 66“ ООД гр.София са представили 

допълнително изисканите документи и информация в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, както 

следва: 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Входящ номер и дата на 

допълнително 

представените 

документи 

Час на 

подаване  

1. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, гр.София 

1303, ул.“Отец Паисий“ № 47 

 

№ 7000-177/02.03.2020 г. 

08,47 ч. 

/по ЕКОНТ/ 
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2. 

 

„Груп Арнайз Консултинг“ ООД, гр.София 

1303, ул.“Средна гора“ № 73, ет.2, ап.5 

 

№ 7000-181/04.03.2020 г. 

 

08:49 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

3. 

 

„Стоарх“ ЕООД, гр.София 1303, ул.“Отец 

Паисий“ № 47 

 

№ 7000-182/04.03.2020 г. 

 

08,54 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

4. 

 

„Агора 66“ ООД, гр.София, район Лозенец 

1407, бул.“Никола Вапцаров“ № 35, ет.5, 

офис 5В 

 

№ 7000-183/04.03.2020 г. 

 

08,57 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

Комисията отвори пликовете с допълнително представените документи по реда 

на постъпването им в деловодството на община Вършец и констатира следното: 

 

1. Комисията разгледа допълнително представените документи от участника ДЗЗД 

„Консорциум Урбан Груп“ гр.София и констатира, че са в съответствие с критериите за 

подбор и личното състояние, заложени в Обявлението и  Документацията за обществената 

поръчка съгласно изискванията на Възложителя. 

2. Комисията разгледа допълнително представените документи от участника „Груп 

Арнайз Консултинг“ ООД гр.София и констатира, че са в съответствие с критериите за 

подбор и личното състояние, заложени в Обявлението и  Документацията за обществената 

поръчка съгласно изискванията на Възложителя. 

3. Комисията разгледа допълнително представените документи от участника ,,Стоарх“ 

ЕООД гр.София и констатира, че са в съответствие с критериите за подбор и личното 

състояние, заложени в Обявлението и  Документацията за обществената поръчка съгласно 

изискванията на Възложителя. 

4. Комисията разгледа допълнително представените документи от участника ,,Агора 

66 “ ООД гр.София и констатира, че са в съответствие с критериите за подбор и личното 

състояние, заложени в Обявлението и  Документацията за обществената поръчка съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор, комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 

предложения на всички участници в процедурата. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения и съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката на допуснатите участници. 

Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с 

предварително обявените условия на участника ,,Груп Арнайз Консултинг“ ООД и 

констатира следното: 
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            В техническото си предложение участникът е представил подход и методология за 

изпълнение на поръчката, като е посочил цели и задачи на ОУПО според заданието за 

изработване, като описава и целите.  

           Участникът е формулирал задачите на Общия устройствен план на Община Вършец 

съгласно заданието. 

В техническото си предложение участникът е разписал Методология, която се 

фокусира върху развитието на концепция за изпълнение на обществената поръчка: 

А) Описание на дейностите 

Б) Начин на изпълнение на поръчката, който изрично съдържа: 

•  Разбиране на целите и очакваните резултати 

•  Дейности за изпълнение 

•  Връзка между резултати и дейности 

•  Идентифициране на заинтересованите страни 

•  Избор на подход, необходим за постигане на целите 

•  Средства, способи и инструменти за изпълнение на поръчката 

•  Добро познаване на текущото състояние и нужди на общината 

и на град Опака 

•  Принос за качественото изпълнение на работата; 

• Подобрения и промени, които се предлагат за създаването на качествен 

продукт. 

На стр.20 от техническото си предложение при разписване начина на изпълнение на 

обществената поръчка за „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община 

Вършец“, участникът е записал „Добро познаване на текущото състояние и нужди на 

общината и на град Опака”, който град се намира на територията на друга община.  

Участникът в раздел ІІІ.Организация и разпределение на задачите, е разписал организация на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, с която  осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при изпълнение на обществената 

поръчка, като е представил описание на етапите на изпълнение на ОУПО и ЕО, като за 

всеки етап са определени и поддейностите, при необходимост, включени в него, както и 

методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности. 

В техническото си предложение участникът не е дефинирал за всяка от дейностите 

необходимият човешки ресурс – ръководен екип и персонал, както и необходимите 

ресурси за изпълнението (технически, документални ресурси), не са анализирани 

възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при 
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проектирането на плана и начина, по който те биха били адресирани, не са предложени 

мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително 

механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. 

           Участникът получава по Показател П1  „Качество на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” - 10 точки. 

          С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията. 

Комисията приключи работа в 16.10 часа на 05.03.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 12.03.2020 г. от 14:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 

          На 12.03.2020 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

       ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

            2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                             3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 

                             

                             4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

 

Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с 

предварително обявените условия на участника ,,Булплан“ ООД  гр.София и 

констатира следното: 

В техническото си предложение участникът е представил Концепция за изпълнение на 

поръчката, етапите на изпълнение на поръчката, организация и разпределение на задачите, 

управление и система за осигуряване на кочеството в хода на изпълнение на договора. 

мониторинг, управление на риска, както и необходими изходни данни за изработване на 

ОУПО, ЕО и ОС. 

В техническото си предложение участникът е представил концепция за изпълнение на 

поръчката, както следва – подход и методология, дейности за изпълнение на поръчката, 

идентифициране на заинтересованите страни и компетентни органи  по съгласуване на Общ 

устройствен план на Община Вършец и на екологичната оценка, придържаща се към 

Техническото задание на Възложителя. 

Представени са дейностите и поддейностите по цялостното изпълнение на работите 

в обхвата на настоящата обществена поръчка в тяхната взаимовръзка, етапна 

последователност, методически подход и резултати, както следва: 

 Дейност 1 – Подготовка; 
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Дейност 2 - Доразвитие на проучвателната основа на плана; 

Дейност 3 - Създаване на графична и текстова база данни във формат за географска 

информационна система (ГИС); 

Дейност 4 - Проучване на интересите и очакванията на общността и други 

заинтересувани страни; 

Дейност 5 - Анализ и диагноза на съществуващото положение; 

Дейност 6 - Разработване на социално-икономическа и демографска прогноза; 

Дейност 7 - Изработване на Ескиз на ОУПО; 

Дейност 8 - Обсъждане на Ескиза на ОУПО; 

Дейност 9 - Изработване на предварителния проект на ОУПО; 

Дейност 10 - Изготвяне на доклади за Екологична оценка и Оценка за съвместимост на 

предварителния проект на ОУПО; 

Дейност 11 - Процедираме на предварителния проект на ОУПО и на докладите за 

Екологична оценка и Оценка на съвместимостта; 

Дейност 12 - Изготвяне на окончателен проект на ОУП на община Вършец. 

Представени са начините за комуникация с Възложителя - провеждане на 

встъпителна среща, регулярни срещи, поддържане на актуални списъци с телефони, e-mail и 

други средства на всички експерти на двете страни. 

Участникът е посочил рискове и допускания с цел редуциране на негативното им 

въздействие на поръчката.  

В техническото предложение на участника в табличен вид са посочени - 

дейности/задачи, отговорник и срок. 

В таблицата фигурират следните дейности/задачи - подготовка, доразвитие на 

проучвателна основа на проекта, създаване на информационна база данни във формат за 

ГИС, CAD и dwg, опорен план, проучване на интересите и очакванията на общността и 

други заинтересовани страни, изработване на анализ на съществуващото положение и 

диагноза, разработване на социално-икономическа и демографска прогноза, съставяне на 

Ескиз на ОУПО, обсъждане на Ескиза на ОУПО, изработване на предварителен проект на 

ОУПО, изготвяне на доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост на проект за 

ОУПО, процедура на ПП на ОУПО, на екологична оценка и оценка за съвместимост, 

изготвяне на окончателен проект и цифров модел на ОУПО (ГИС модул). 

За всяка една от цитираните задачи участникът е посочил отговорните лица. 

             За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти. 

В техническото предложение на участника в табличен вид са дефинирани 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - човешки ресурси, материални ресурси и 
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други необходими документи. 

Участникът е посочил, че притежава внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001:2015. Извън системата контрол ще бъде провеждан и вътрешен контрол - от 

управителя на дружеството, ръководителя на проекта и от основните експерти, и външен 

контрол - от Възложителя. Описани са начините на контрол. 

Разгледани са начините на комуникация в Възложителя, с други заинтересовани 

страни и широката общественост. 

Посочено е, че ръководителя на екипа ще осъществява контрол по изпълнението на 

предмета на договора по отношение на изработване на проекта, изпълнение на посочените в 

настоящото предложение дейности, осъществаване на вътрешна координация. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

С предложената от участника в техническото предложение организация и 

разпределение на задачите, екип за изпълнение на поръчката се осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при изпълнение на 

обществената поръчка, като е представил описание на етапите на изпълнение на 

ОУПО и ЕО, като за всеки етап са определени и поддейностите, при необходимост, 

включени в него, както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности 

Участникът е разписал разпределението по експерти по дейности, като за всяка от 

дейностите е дефинирал необходимият човешки ресурс – ръководен екип и персонал. 

Участникът в техническото си предложение е предложил програма за управление на 

рисковете, но не е анализирал възможните проблеми и ограничения, които биха могли 

да възникнат при проектирането на плана и начина, по който те биха били адресирани. 

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката. 

В техническото си предложение участника е идентифицирал заинтересованите страни и 

компетентните органи по съгласуване на проектите и е предложил подход на 

взаимодействие между членовете на екипа с тях посредством представяне на 

комуникационни връзки и съгласувателни процедури. 
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          Участникът получава по Показател П1  „Качество на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”  - 60 точки. 

Комисията приключи работа в 16.45 часа на 12.03.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 20.03.2020 г. от 11:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 

          На 20.03.2020 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

       ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

            2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                             3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 

                             

                             4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

 

Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с 

предварително обявените условия на участника „Урба-А“ ООД гр.Пловдив и 

констатира следното: 

 

 В техническото си предложение участникът е представил качество на организацията 

на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, разписани са основни цели и 

задачи, методология и методически подход, описано е изпълнениетона поръчката, както и 

организацията и разпределнието на задачите.  

Представени са дейностите и поддейностите по цялостното изпълнение на работите 

в обхвата на настоящата обществена поръчка в тяхната взаимовръзка, етапна 

последователност, методически подход и резултати, както следва: 

Дейност 1. Организационно-Техническа Подготовка; 

  Дейност 2. Анализ на съществуващото положение; 

  Дейност 3.Формиране насоки за разработването на ОУПО, произтичащи от 

действащи стратегически и планови документи; 

  Дейност 4. Визия и цели за устройствено развитие на община Вършец; 

Дейност 5. Прогнози за социално-икономическо и териториално пространствено 
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развитие на община Вършец; 

Дейност 6. Устройствена концепция за социално-икономическо и териториално 

пространствено развитие на община Вършец; 

Дейност 7. Обсъждане и санкциониране на устройствената концепция; 

Дейност 8. Разработване на предварителен проект на ОУП на община Вършец; 

Дейност 9. Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община 

Вършец; 

Дейност 10. Разработване на Екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС); 

Дейност 11. Срещи и обсъждания с целеви групи и заинтересовани страни; 

Дейност 12. Разработване на окончателен проект на ОУП на община Вършец. 

С предложената от участника в техническото предложение организация и разпределение на 

задачите, екип за изпълнение на поръчката се осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при изпълнение на обществената 

поръчка, като е представил описание на етапите на изпълнение на ОУПО и ЕО, като за 

всеки етап са определени и поддейностите, при необходимост, включени в него, както и 

методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности. 

Участникът е разписал разпределението по експерти по дейности, но не са описани 

ресурсите за изпълнение (технически, документални ресурси). 

Участникът в техническото си предложение не е анализирал възможните проблеми и 

ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на плана и начина, по 

който те биха били адресирани. 

Участникът не е предложил мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката. 

В техническото си предложение участника е идентифицирал заинтересованите страни и 

компетентните органи по съгласуване на проектите и е предложил подход на 



9 

 

взаимодействие между членовете на екипа с тях посредством представяне на 

комуникационни връзки и съгласувателни процедури. 

              Участникът получава по Показател П1  „Качество на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” 10 точки. 

           Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с 

предварително обявените условия на участника ДЗЗД „Консорциум Урбан груп“ гр. 

София и констатира следното: 

           В техническото си предложение участникът е представил подход и методология за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка, а именно изготвяне на Общ устройствен 

план на Община Вършец, придържаща се към Техническото задание на Възложителя. 

Посочени са основните принципи на устройственото планиране, целите, задачите, както и 

очакваните резултати от изработване на ОУПО - Вършец. Представени са фазите и етапите 

на изработване, съгласуване и одобряване на проекта, в следната последователност: 

1.Фази: 

-  Предварителен проект (ПП) на ОУПО (Фаза 1); 

-  Окончателен проект (ОП) на ОУПО (Фаза 2). 

2.Етапи: 

- Изготвяне на Ескиз на ОУПО (Етап I); 

- Изготвяне на Предварителен проект (ПП) на ОУПО (Етап II); 

-  Изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) на ОУПО 

(Етап III); 

- Процедиране на ПП, ЕО и ОС на ОУПО (Етап IV); 

- Изготвяне на Окончателен проект на ОУПО (Етап V); 

-  Процедиране на Окончателния проект на ОУПО (Етап VI). 

3.Дейности: 

- Дейност 1 - Подготовка; 

- Дейност 2 - Проучване; 

-   Дейност 3 - Изготвяне на анализ и диагноза на съществуващото положение, 

включително актуализиране и детайлизиране на Опорния план; 

-  Дейност 4 - Разработване на прогноза за демографско, социално-икономическо и 

пространствено развитие; 

- Дейност 5 - Изработване на Ескиз на ОУПО; 

- Дейност 6 - Обсъждане на Ескиза на ОУПО; 

- Дейност 7 - Изработване на Предварителен проект на ОУПО; 

- Дейност 8 - Изработване на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на ОУПО; 

- Дейност 9 - Обществено обсъждане на Предварителния проект, Екологична оценка и 
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Оценка за съвместимост, отразяване на резултатите и процедиране на ПП, ЕО и ОС; 

- Дейност 10 - Изработване на Окончателен проект на ОУПО; 

- Дейност 11 - Изготвяне на окончателен вариант на екологична оценка и оценка за 

съвместимост (при необходимост); 

-  Дейност 12 - Процедиране на окончателния проект на ОУПО. 

 

Участникът е посочил разпределянето на отговорностите и дейностите между ключовия 

екип. 

Участникът е представил подробно начините за осъществяване на комуникация с 

Възложителя и съгласувателните дейности с други организации. 

Участникът е описал вероятността от настъпване на рискове и оценка на 

въздействие на рисковете.  

Участникът е дефинирал необходимите ресурси за изпълнението на настоящата 

обществена поръчка - офис, техническо оборудване, софтуерно оборудване, транспортни 

средства, геодезически инструменти. 

Участникът е представил мерки по осъществяване на вътрешен контрол за 

осигуряване на качеството и организация за управление на качеството. С цел подпомагане на 

вътрешния контрол, участникът описва как ще създаде организация на човешкия ресурс и 

разпределението му в обособени експертни групи, организация на документооборота и 

отчетността, провеждане на процедури за мониторинг и контрол на качеството. 

С предложеният от участника в техническото предложение времеви график, 

организация и разпределение на задачите се осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при изпълнение на 

обществената поръчка, като е представил описание на етапите на изпълнение на 

ОУПО и ЕО, като за всеки етап са определени и поддейностите, при необходимост, 

включени в него, както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности. 

Участникът е разписал разпределението по експерти по дейности, като за всяка от 

дейностите е дефинирал необходимият човешки ресурс – ръководен екип и персонал. 

Участникът в техническото си предложение е описал мерки за управление на риска, но 

не е анализирал възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат 

при проектирането на плана и начина, по който те биха били адресирани. 
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Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката. 

В техническото си предложение участника е идентифицирал заинтересованите страни и 

компетентните органи по съгласуване на проектите и е предложил подход на 

взаимодействие между членовете на екипа с тях посредством представяне на 

комуникационни връзки и съгласувателни процедури. 

          Участникът получава по Показател П1  „Качество на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” - 60 точки. 

Комисията приключи работа в 15,10 часа на 20.03.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 27.03.2020 г. от 14:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 

          На 27.03.2020 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

       ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

            2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                             3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 

                             

                             4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

 

Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с 

предварително обявените условия на участника „Стоарх“ ЕООД гр.София и констатира 

следното: 

 В техническото си предложение участникът е представил предмета и фазите ан 

изпълнение на обществената поръчка, обхвата, основната и специфичните цели, основните 

задачи и изисквания и заинетересованите страни. 

Участникът е представил в техническото си предложение методология за изпълнение на 

предмета на услугата, като е описал подхода и методите за изпълнение. 

   Представени са дейностите за изпълнение на обществената поръчка, както следва: 

Дейност 1. Подготовка за изработване на предварителния проект на ОУПО; 

Дейност 2. Създаване на графична и текстова база данни във формат за географска 

информационна система (ГИС). Опорен план; 

Дейност 3: Идентифициране и проучване интересите и очакванията на заинтересованите 
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страни; 

Дейност 4: Изработване на текстови и графични материали в част анализ на съществуващото 

положение (диагноза); 

Дейност 5: Разработване и прогнози за развитие на общината; 

Дейност 6: Изработване на ЕСКИЗ на проекта за ОУПО 

Дейност 7: Изработване на предварителен проект на ОУПО; 

Дейност 8: Изготвяне на доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост на 

предварителния проект на ОУПО Вършец; 

Дейност 9: Обсъждане и съгласуване на предварителния проект на ОУПО, Екологична 

оценка и оценка за съвместимост;  

Дейност 10: Изготвяне на окончателен проект, правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО и план за реализация на плана. 

С предложената от участника в техническото предложение концепция за организация 

на персонала, разпределение на задачите и отговорностите по експерти се осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при изпълнение на 

обществената поръчка, като е представил описание на етапите на изпълнение на 

ОУПО и ЕО, като за всеки етап са определени и поддейностите, при необходимост, 

включени в него, както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности. 

Участникът е разписал разпределението по експерти по дейности, като за всяка от 

дейностите е дефинирал необходимият човешки ресурс – ръководен екип и персонал. 

Участникът в техническото си предложение е анализирал възможните проблеми и 

ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на плана и начина, по 

който те биха били адресирани. 

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката. 

В техническото си предложение участника не е идентифицирал заинтересованите 

страни и компетентните органи по съгласуване на проектите. 
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           Участникът получава по Показател П1  „Качество на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” 60 точки. 

Комисията приключи работа в 15,40 часа на 27.03.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 08.04.2020 г. от 10:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 

          На 08.04.2020 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

       ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

            2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                             3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 
                             
                             4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

 

Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с 

предварително обявените условия на участника „Агора 66“ ООД, гр. София и констатира 

следното: 

В техническото си предложение участникът е представил разбиране за целите и 

основни задачи на ОУП на община Вършец. Представил е етапите на изработване, 

съгласуване и одобряване на изготвения проект, в следната последователност: 

Дейност 0 – Предварителни, организационни и информационни дейности за стартиране 

на работата по ОУПО. 

Дейност 1 - Информационно осигуряване и разработване на информационна система 

ОУПО. 

Дейност 2 - Изработване на актуализиран опорен план. 

Дейност 3 - Идентифициране на заинтересованите страни. 

Дейност 4 - Анализ и диагноза на състоянието по функционални системи и територии. 

Дейност 5 - Определяне на целите на ОУПО. 

Дейност 6 - Прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие на 

общината. 

Дейност 7 - Изработване на концепция за устройствено развитие на Община Вършец. 

Дейност 8 - Изработване на предварителния проект на ОУПО. 

Дейност 9 - Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за общ 

устройствен план. 

Дейност 10 - Обсъждане, съгласуване и приемане на предварителния проект на ОУПО 
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Вършец и на докладите за екологична оценка и оценка за съвместимостта. 

Дейност 11 – Изработване на Окончателен проект на ОУПО 

Участникът е посочил организация на екипа за изпълнение на поръчката - екипност и 

споделена отговорност; групово вземане на решения; прозрачност и публичност; стриктно 

спазване на заложените задължения; спазване на законовите изисквания; комуникация; 

разпределение на отговорността; информираност на Възложителя. 

Посочил е разпределението на отговорностите на екипа при изработването на проекта. 

Посочил е разпределението на отговорностите на екипа извършващ екологична оценка 

и оценка за съвместимост на проекта на ОУП. 

Представени са начини и форми за осъществяване на комуникация с Възложителя и 

съгласувателните дейности с други организации. 

  Предвид гореизложеното комисията счита, че предложената от участника организация 

на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание за проектиране. 

В техническото предложение на участника е представено приложение наименовано 

„Участие на експертите в изпълнението на дейностите и задачите“. 

За всяка дейност, поддейност, задача в приложението, участникът е посочил отговорния 

ключов експерт. 

Участникът е дефинирал необходимите ресурси за изпълнението на настоящата 

обществена поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение – информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др., и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 

В техническото си предложение участникът е разписал основните принципи на 

работа. Посочени са мерки за мониторинг върху изпълнението на предмета на поръчката във 

фаза предварителен и окончателен проект. 

 

С предложената от участника в техническото предложение концепция за организация 

на персонала за изпълнение на поръчката се осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при изпълнение на 

обществената поръчка, като е представил описание на етапите на изпълнение на 

ОУПО и ЕО, като за всеки етап са определени и поддейностите, при необходимост, 

включени в него, както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности. 
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Участникът е разписал разпределението по експерти по дейности, като за всяка от 

дейностите е дефинирал необходимият човешки ресурс – ръководен екип и персонал, 

както и необходимите ресурси за изпълнението (технически, документални ресурси). 

Участникът в техническото си предложение е анализирал възможните проблеми и 

ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на плана и начина, по 

който те биха били адресирани. 

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката. 

В техническото си предложение участника е идентифицирал заинтересованите страни и 

компетентните органи по съгласуване на проектите и е предложил подход на 

взаимодействие между членовете на екипа с тях посредством представяне на 

комуникационни връзки и съгласувателни процедури. 

           Участникът получава по Показател П1  „Качество на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” - 100 точки. 

         Обществената поръчка се възлага въз основа на критерия за възлагане 

икономически най-изгодната оферта съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. Икономически 

най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: оптимално 

съотношение качество/цена. Ето защо комисията прилага правилата на чл.57, ал.2 от 

ППЗОП. 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, 

отразената информация и направените констатации, комисията взе следното:   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 13.04.2020 г. (понеделник) от 11:00 

часа, в административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр.Вършец 

3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4, 

заседателна зала. 

2. Комисията възлага на Председателя на комисията да изготви съобщение, 

което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на 

ценовите предложения имат право да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от 

ППЗОП. 

 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 08.04.2020  г. в 12:30 часа. 
 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени 
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мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Протокола се публикува в 

Профила на купувача на община Вършец в електронното досие на обществената поръчка. 

 

 
КОМИСИЯ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                Петър Ганчев Стефанов  -  ………/подпис/……. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

               1. Антон Димитров Тошев - ……./подпис/……. 

     2. арх.Пламен М. Стоянов - ……./подпис/……. 

     3. инж. Ивайло Г. Георгиев - ….../подпис/……. 

     4. Татяна Х. Петрова         - ……../подпис/……. 

 

         *Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
 
 


