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I. II. IV.  

BG-Габрово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено 
планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически 

консултантски услуги; технически изпитвания и анализи 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Наименование, адреси и място/места за контакт
Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Васил Георгиев, България 5300, Габрово, 
Тел.: 066 818331, E-mail: v.georgiev@gabrovo.bg, Факс: 066 809371 
Общ адрес на възлагащия орган: www.gabrovo.bg. 

I.1)

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна 
информация: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени 
офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности 
Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги 

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ 

Описание II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 
„Разработване и оценки на интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Габрово” 

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите 
Услуги 
Категория услуги: 12 
Основно място на изпълнение: Габрово 
Код NUTS: BG322 

II.1.2)

Настоящото обявление обхващаІІ.1.3)
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РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ 

Възлагане на обществена поръчка
Кратко описание на поръчката или покупката/покупките 
„Разработване и оценки на интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Габрово”, включваща 2 (две) обособени позиции, вкл. Обособена 
позиция 1: "Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Габрово" и Обособена позиция 2: "Изготвяне на екологични оценки 
(ЕО) и оценки на съвместимостта (ОС) на ИПГВР и ПУП". 

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
71410000, 71210000, 71313000 

Описание:  
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие  
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги  
Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта 
върху околната среда 

ІІ.1.6)

Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
ДА 

ІІ.1.7)

Разделяне на обособени позиции
ДА 

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
Ще бъдат приемани варианти
НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Съвкупно количество или обем
Прогнозна стойност около 363540 лв. без ДДС. 

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
363540 BGN 
Опции 
НЕ 

ІІ.2.2)

Продължителност на поръчката или срок за изпълнението ІІ.3)
Завършване 
23.10.2013 г.  

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Размер на гаранцията за участие: - за обособена позиция № 1: 1500 (хиляда и 
петстотин) лева; - за обособена позиция № 2: 500 (петстотин) лева. а) депозит на 
парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на 
Възложителя. Банковата гаранция за участие, респ. за изпълнение на договора, 

ІІІ.1.1)
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следва да бъде на български език или в официален превод, в случай че е издадена от 
чуждестранна банка. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В 
случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие под формата на
депозит, то депозитът следва да бъде направен по следната сметка на Възложителя: 
Банка: ДСК ЕАД – Финансов център Габрово, Р. България BIC: STSABGSF IBAN: 
BG 52 STSA 9300 3305 016 910 При представяне на гаранцията за участие, в 
платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва
наименованието на поръчката и обособената позиция. Ако Участникът представя 
Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по
приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да 
бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. 
Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и 
безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от 
Кмета на Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице. 
Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 
календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като
краен срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в 
размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение 
може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова
гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя 
банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция
за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под 
формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на
Възложителя: Банка: ДСК ЕАД – Финансов център град Габрово Банков код (BIC): 
STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG52STSA93003305016910 Когато участникът 
избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да 
бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 
Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 30 дни след изтичане на 
срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с
условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за
изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане 
или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя 
гаранцията. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по
условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията, при които гаранцията за 
изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на
обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат 

ІІІ.1.2)
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Начинът на плащане е определен в проекта на договор за обществена поръчка. За 
обособена позиция 1: Авансово плащане в размер на 10 %- Авансовото плащане се 
приспада от междинните плащания, пропорционално на стойността им; Междинни 
плащания в размер на 70%; Окончателно плащане в размер на 30%. За обособена 
позиция 2: Междинни плащания в размер на 80%; Окончателно плащане в размер 
на 20%. 
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, 
на която се възлага поръчката 
не се изисква създаване на юридическо лице, в случай че участник в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице. 

ІІІ.1.3)

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката 
НЕ 

ІІІ.1.4)

Условия за участие ІІІ.2)
Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“: 1.Списък на документите, 
съдържащи се в офертата; 2.Обща оферта; 3. Административни сведения; 
4.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 
поръчката; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за 
изпълнение на поръчката; 6.Документ за регистрация на участника, удостоверяващ 
неговата правосубектност или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър - когато участникът е регистриран в България 
търговец. *** Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е 
регистриран или пререгистриран след 01.01.2008г. по реда на Закона за търговския 
регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се представи Декларация за 
извършена регистрация по ЗТР (свободен текст). Физическите лица, участници в 
поръчката или включени в състава на обединения, представят документ за 
самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се 
представя и в официален превод. Чуждестранните юридически лица или 
обединения на чуждестранни юридически лица представят документа в официален 
превод; 7. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от 
Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията (заверено от 
участника копие) - ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. 
Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, 
в официален превод. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) 
месеца преди датата на представянето му; 8.Доказателства за икономическото и 
финансовото състояние на участника; 9.Доказателства за техническите 
възможности и квалификация на участника; 10. Декларации за отсъствие на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал.1, т. 1 
и ал.2, т. 2 от ЗОП се отнасят и за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП; 11. Декларация по 
чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители; 12. 
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 13. Документ за внесена 
гаранция за участие; 14. Документ за закупена документация за участие; 15. 
Декларация от членовете на обединението - ако е приложима. 16. Изрично, 
нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да 
представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване); 17. 
Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена 
поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). 

ІІІ.2.1)
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Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:1. всички членове 
на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на 
договора; 2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да 
задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;3. 
изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия 
член на обединението, 4. всички членове на обединението са задължени да останат 
в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението 
трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на 
поръчката. 18. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в 
обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да 
попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато 
участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, 
не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); 19. 
Непопълненият, а само подписан и подпечатан проект на договор за съответната об. 
позиция; 20. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, б “б” и б. „е” от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности приемане на етичните клаузи на обществената 
поръчка (продължава в поле допълн. информация)
Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: 1. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 
(три) приключили финансови години (2008г., 2009г., 2010г.) в зависимост от датата, 
на която Участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Информация за 
общия оборот от дейността на участника и оборота от дейността му от услуги, 
сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години (2008г., 
2009г., 2010г.); *** Услуги, „сходни с предмета на настоящата поръчка” са: За 
обособена позиция №1 Услуги в сферата на стратегическото планиране в контекста 
на регионалното развитие: изработване на общински планове за развитие и 
областни стратегии или в по-високите нива на регионално/пространствено 
планиране; услуги в областта на устройственото планиране – изработване на общи 
устройствени планове; изработване на подробни устройствени планове с обхват над 
50 ха; услуги в областта на социалния инженеринг – развитие на общностите, 
създаване на партньорства, стимулиране на гражданската активност, социална 
интеграция; бизнес – планиране. За обособена позиция № 2 На услуги за 
изработване на ЕО и ОС на планове и програми, общи устройствени планове или 
подробни устройствени планове. 3.«Застраховката за професионална отговорност 
на участниците в проектирането и строителството» (или еквивалент)- относно 
Обособена позиция 1. 
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот 
от дейността си общо за последните три приключили финансови години (2008, 
2009, 2010) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, 
както следва: 1.1 за обособена позиция 1 – в размер на не по-малко от 300 000 
(триста хиляди) лева. 1.2. за обособена позиция 2 – в размер на не по-малко от 50 
000 (петдесет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да има оборот от договори със 
сходен предмет общо за предходните 3 (три) финансови години (2008г., 2009г. и 
2010г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, 
както следва: 2.1. за обособена позиция 1 – в размер на не по-малко от 250 000 
(двеста и петдесет хиляди) лева. 2.2. за обособена позиция 2 – в размер на не по-
малко от 30 000 (тридесет хиляди) лева. 3. Участникът за обособена позиция № 1 
следва да има «Застраховката за професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството» (или еквивалент). Когато Участникът в 
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.1. и т. 2 
прилага за обединението като цяло, а изискването по т.3 за участникът от 
обединението, който ще отговаря за изработване на проект(и) за ПУП или за 

ІІІ.2.2)
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изменение (актуализация) на ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР.
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: 1. Списък – декларация на основните договори за услуги, завършени 
успешно през последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010), включително 
стойностите, датите и получателите; Към списъка, Участникът трябва да приложи 
копия на съответния минимум договори, удовлетворяващи минималните 
изисквания и описани в списъка с предмет, сходен с предмета на настоящата 
поръчка, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, 
обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и 
приключване на работата по него, придружен с препоръки за добро изпълнение. 
2.Декларация за предложените ключови експерти за изпълнение на поръчката; 3. 
Декларация за предложените неключови експерти за изпълнение на поръчката (ако 
е приложим); 4.Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи 
образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от 
участника ключови експерти; 5. Декларация от всеки един от експертите, част от 
екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за 
принадлежност и наличност. *** Ако лице, представило декларация за участие в 
екипа на участник, подаде самостоятелна оферта, то в този случай и двете лица ще 
бъдат отстранени от участие в процедурата и офертите им няма да бъдат 
разглеждани. 
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.1 За обособена позиция № 1 Участникът следва 
да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години 1 или повече договори 
(включващ(и) дейности от поне 3 от изброените категории), както следва: а)
Дейности в сферата на стратегическото планиране в контекста на регионалното 
развитие - изработване на общински планове за развитие и областни стратегии или 
в по-високите нива на регионално/пространствено планиране; б)
Изработване/актуализиране на поне 1 общ устройствен план; в)Изработване поне 
един подробен устройствен план с обхват над 50 ха; г)Дейности в областта на 
бизнес – планирането; д)Дейности в областта на социалния инженеринг – развитие 
на общностите, създаване на партньорства, стимулиране на гражданската 
активност, социална интеграция 1.2 За обособена позиция № 2 Участникът следва 
да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години минимум 1 един договор за 
ЕО и/или ОС на планове и програми, общи устройствени планове или ПУП. 2. 
Участникът следва да предложи експертен екип за изпълнение на поръчката. За 
ОП1 Ключови експерти: Ръководител: а)Да има завършена минимална 
образователна степен „магистър” в някоя от следните области: „Архитектура” или 
инженерна специалност с пълна проектантска правоспособност, или в областите 
икономика, право или еквивалентна, съответстваща на предмета на договора; б)Да 
притежава най-малко 5 години професионален опит, от които не по-малко от 3 
години опит в управлението на инвестиционни/инфраструктурни проекти; в)Да е 
участвал в най-малко 2 проекта за разработване на регионални, национални и/или 
международни планови документи (планове за развитие, програми, стратегии или 
еквивалентни) или в най-малко 2 проекта в областта на устройственото планиране, 
градоустройството и архитектурата, отнасящи се за средни и големи градове; 
Ключов експерт 1 - „Устройство на територията” а)Да има завършена минимална 
образователна степен „магистър”, специалности „архитектура” или „урбанизъм” 
или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 5 
години; б)Да има практически опит в областта на устройственото планиране за 
средни или големи градове; Ключов експерт 2 - „ Икономически анализи и 
прогнози” а)Да има завършена минимална образователна степен „магистър”, 
специалности „Икономика” или „Социология” или еквивалентна, с професионален 
опит по специалността не по-малко от 5 години; б)Да има практически опит в 
изготвянето на икономически анализи, прогнози и/или стратегии за целите на 

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

 

местното икономическо развитие или регионалното развитие на населени места с 
над 50 000 жители; Ключов експерт 3 – „Техническа инфраструктура и 
комуникационно -транспортни системи” а)Да има завършена минимална 
образователна степен „магистър”, строителен инженер със специалност 
„Транспортно строителство” - пътища, или еквивалентна, с професионален опит по 
специалността не по-малко от 5 години; б)Да има практически опит в анализ и 
планиране на развитието на градските комуникационно-транспортни системи в 
една или повече от следните области: планиране и изграждане на уличната мрежа, 
организация на движението, меки форми на транспорт (пешеходство, колоездене), 
създаване и укрепване на системи за интегриран МОПТ в градове и 
агломерационни ареали, инвестиционни проекти за системи на МОПТ 
(изискванията за др. експерти са посочени в приложението за ОП1) 2. За ОП 2 
Ключови експерти: Ръководител а)Да притежава образователно-квалификационна 
степен „магистър”, специалност „Екология” или „Техника и технологии за опазване 
на околната среда” или еквивалентна с опит по специалността минимум 10 години; 
б)Да има опит в изготвянето на ЕО и ОС на планове и програми на поне 2 населени 
места, всяко от които с население над 50 000 жители или 1 населено място с 
население над 100 000 жители; в)да не е свързано лице по смисъла на Търговския 
закон с възложителя (изискванията за др. експерти са посочени в приложението за 
ОП2) 
Запазени поръчки 
НЕ 

ІІІ.2.4)

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия 
НЕ 

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата 
ДА 

ІІІ.3.2)

Вид процедура ІV.1)
Вид процедура 
Открита 

ІV.1.1)

Критерии за възлагане ІV.2)
Критерии за възлагане 
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

ІV.2.1)

Посочените по-долу критерии:
Показател: За Обособена позиция 1 - Техническа оценка (вкл. Дейности за 
изпълнение на поръчката; Методология за изпълнение на поръчката; Организация и 
план на изпълнението; Управление на риска); тежест: 80 
Показател: За Обособена позиция 1 - Финансова оценка; тежест: 20 
Ще се използва електронен търг
НЕ 

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)
Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
ДА 

ІV.3.2)
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 36 - 058949 от 22.02.2011 г.  
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с 
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен 
диалог) 

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.11.2011 г.  Час: 16:30 
Платими документи 
ДА 
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
Заинтересуваните лица могат да закупят документацията за участие в
деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. “Възраждане” №3, 
всеки работен ден между 8:30ч. и 16:30ч., срещу заплащане в касата на Общината 
на посочената ценаза всеки отделен комплект или срещу представяне на платежен
документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 
447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД, Финансов център - Габрово. 
Срок за получаване на оферти или на искания за участие
08.12.2011 г.  Час: 16:30 

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 
участие 
Български 

IV.3.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата IV.3.7)
Продължителност в дни 
120 
Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 09.12.2011 г.  Час: 11:00
Място 
Заседателна зала на III-ти етаж в сградата на Община Габрово 
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от 
общностни фондове 
Проект №BG161РО001-1.4.07-0030 “Изготвяне на интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Габрово”, одобрен от Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

VI.2)

Допълнителна информацияVI.3)
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(Продължение от поле III.2.1) Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката”; Плик №3 - „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение 
на участника. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който: 
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 -
307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 
321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 
от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация 
или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове. 4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът 
или участникът е преустановил дейността си; 5. е лишен от правото да упражнява 
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението; 6. има парични задължения към държавата или 
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с 
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните
норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. има 
наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Продъжление от поле IV.2.1): 
Критерият за оценка по Обособена позиция 2 е "най-ниска цена". 
Процедури по обжалване VI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.1)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление
31.10.2011 г.  

VI.5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Разработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Габрово 
Кратко описание 
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 
гр. Габрово 

Общ терминологичен речник (CPV)  
71410000 

Описание:  
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие  

Количество или обем 
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 
гр. Габрово 

Прогнозна стойност, без ДДС 
313540 валута BGN 

Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 23.10.2013 г.  
Допълнителна информация относно обособените позиции  
Критерият за Оценката на офертите по ОП 1 е "икономически най-изгодна оферта" 
Продължение на изискванията към екипа: Ключов експерт 4 – „Екология и 
превенция на риска” а)Да има завършена минимална образователна степен
„магистър”, специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по 
специалността не по-малко от 5 години; б)Да има практически опит в изготвянето 
на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване 
на води, въздух, и защита от шум, повишаване качествата на градската среда, 
управление на зелени системи, енергийна ефективност и възобновяеми източници, 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети, управление на отпадъците. 
Неключови експерти: а)Експерт „ВиК”; б)Експерт „Ел. Системи”; в)Експерт 
„Озеленяване” ;г)Експерт „ Отопление и газоснабдяване”; д)Експерт „Недвижимо 
културно наследство”; е)Експерт „ГИС, геодезия и картография”, с опит в 
изработване на планове за регулация и вертикална планировка; ж)Експерт 
„Геология” Общи изисквания към неключовите експерти: Експертите следва да са 
проектанти с пълна проектантска правоспособност за дейностите в съответната
сфера, съгласно закона за КАБ и респективно КИИП, с практически опит в областта 
на устройственото планиране и/или инвестиционното проектиране на 
инфраструктурни обекти с минимален професионален опит в посочената сфера - 3 
години. В допълнение Изпълнителят може да осигури и следните неключови

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване 

4)

5)
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експерти: • Експерт „Демография и човешки ресурси”; • Експерт „ Публично-частно 
партньорство”; • и други, по преценка на изпълнителя Тези експерти следва да имат
висше образование в една от следните специалности: „икономика”, „право”, 
„стопански мениджмънт”, „социология” или еквивалентни и минимален 
професионален опит в посочената сфера – 3 години. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Изготвяне на екологични оценки 
(ЕО) и оценки на съвместимостта (ОС) на ИПГВР и ПУП 
Кратко описание 
Изготвяне на екологични оценки (ЕО) и оценки на съвместимостта (ОС) на ИПГВР 
и ПУП 

Общ терминологичен речник (CPV)  
71313000 

Описание:  
Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта 
върху околната среда  

Количество или обем 
Изготвяне на екологични оценки (ЕО) и оценки на съвместимостта (ОС) на ИПГВР 
и ПУП 

Прогнозна стойност, без ДДС 
50000 валута BGN 

Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 23.10.2013 г.  
Допълнителна информация относно обособените позиции  
Критерият за оценка на офертите по Обособена позиция 2 е "най-ниска цена". 
Продължение относно изискванията за екипа: Ключови експерти за ЕО а)Да 
притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност 
„Екология” или „Техника и технологии за опазване на околната среда” или 
образование по някоя от специалностите в професионално направление
"биологически науки" или еквивалентни с опит по специалността минимум 5 
години; Участникът сам предлага броя на ключовите експерти за ОС, които ще 
включи в екипа, но те следва да са не по-малко от 2-ма, като поне един от тях 
отговаря и на следните изисквания: а)да притежават образователно-
квалификационна степен „магистър” по някоя от специалностите в професионално 
направление „биологически науки”; б)да имат стаж по съответната специалност 
най-малко 5 години; в)да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, 
включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични 
анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в 
приложения № 1 и 2 към ЗБР; Всеки един от експертите по обособена позиция № 2 

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване 

4)

5)
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е необходимо да отговаря и на следните изисквания, а именно да са: • регистрирани 
експерти, отговарящи на изискванията на чл. 83 от Закона за опазване на околната 
среда и на чл. 16 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми; • експерти, отговарящи на изискванията на чл. 31, 
ал. 20 от Закона за биологичното разнообразие и на чл. 9 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
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