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ПРОТОКОЛ № 1 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 543 / 10.03.2016 г. 

на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране 

на подадените оферти в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 

от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Изработване на Проект за Общ устройствен план 

на Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - 

актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост  

и Окончателен проект” 

 

 

На 11.03.2016 г. от 10.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на 

Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, комисия в състав: 

Председател: адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист  

и членове:  
 1. арх. Костадин Чотов – Главен архитект на Община Лясковец; 

 2. инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „ТУОСЕИ” в общинска 

администрация на Община Лясковец,  

 3. инж. Светослав Димитров - Ст. експерт „Геодезист” в Дирекция 

„ТУОСЕИ” в общинска администрация на Община Лясковец,  

 4. инж. Тодор Тонков – Ст. експерт „Техническо осигуряване” в Дирекция 

„БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец,  

5. Виолета Янкова – Ст. експерт „Икономическа политика” в Дирекция 

„ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец и 

6. инж. Евелина Цонева - външен експерт от регистъра на обществените 

поръчки с уникален номер ВЕ-51, номер 1757 на заявление за включване в списъка 

по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и с област на компетентност в съответствие с категория 

71410000 от Общия терминологичен речник, 

 се събра в пълен състав със задача да извърши разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изработване на Проект за Общ устройствен план на 

Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - 

актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен 

проект”. 

 Всеки един от членовете на комисията преди започване на своята работа 

подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

 

І. Комисията получи Регистър на получените оферти с участниците и 

представените оферти.  

От попълнения Регистър на получените оферти, комисията констатира, че до 

крайния срок – 17:00 часа на 09.03.2016 г. са подадени 3 (три) оферти, а именно:  

1. Оферта № 1 с вх. № ИЖС-1182/09.03.2016 г., постъпила в 09:28:57 часа и 

подадена от „Национален център за териториално развитие” ЕАД, с адрес: гр. 

София, ул. „Алабин“ № 16-20, тел: 02/980 03 08, факс: 02/980 03 12,  e-mail: 

office@ncrdhp.bg и лице за контакт: Веселинка Троева. 
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2. Оферта № 2 с вх. № ИЖС-1192/09.03.2016 г., постъпила в 15:03:11 часа и 

подадена от Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец”, с адрес: гр. 

София 1407, бул. „Никола Вапцаров” № 35, Бизнес сграда Лозенец, ет. 5, офис 5В 

тел. 0886 666 605, e-mail: agora@abv.bg и лице за контакт: арх. Георги Митрев. 

3. Оферта № 3 с вх. № ИЖС-1197/09.03.2016 г., постъпила в 16:54:53 часа и 

подадена от „Форум Александрови” ЕООД, с адрес: гр. София 1606, ул. 

„Дукатска планина” № 1А, тел. 0888 789 613, e-mail: forum_eood@mail.bg и лице за 

контакт: Светлана Александрова. 

 Приетите пликове на всички оферти бяха с видимо ненарушена цялост, 

запечатани, непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване.  

 Комисията констатира, че няма предложения постъпили след крайния срок.  

 Независимо от възможността, предвидена в чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при 

отваряне на офертите не присъства представител на нито един от участниците, 

подали оферти за участие в процедурата: 

 

ІI. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на 

тяхното постъпване:  

1. Първа бе отворена офертата на участника „Национален център за 

териториално развитие” ЕАД, постъпила с вх. № ИЖС-1182/09.03.2016 г.. 

Преди отварянето й, комисията констатира, че офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отварянето на офертата се 

установи, че тя съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена 

цялост, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с ценовото предложение на участника бе подписан от трима 

членове на комисията, съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Комисията отвори Плик № 2, 

като всички съдържащи се в него документи бяха подписани от трима членове на 

комисията, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След това комисията отвори Плик № 1, оповести гласно документите, 

съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

 

2. Втора бе отворена офертата на участника Консорциум „Устройствено 

планиране за Лясковец”, постъпила с вх. № ИЖС-1192/09.03.2016 г. 

Преди отварянето й, комисията констатира, че офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отварянето на офертата се 

установи, че тя съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена 

цялост, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с ценовото предложение на участника бе подписан от трима 

членове на комисията, съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Комисията отвори Плик № 2, 

като всички съдържащи се в него документи бяха подписани от трима членове на 

комисията, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След това комисията отвори Плик № 1, оповести гласно документите, 

съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 
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3. Трета бе отворена офертата на участника „Форум Александрови” 

ЕООД, постъпила с вх. № ИЖС-1197/09.03.2016 г.  

Преди отварянето й, комисията констатира, че офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отварянето на офертата се 

установи, че тя съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена 

цялост, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с ценовото предложение на участника бе подписан от трима 

членове на комисията, съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Комисията отвори Плик № 2, 

като всички съдържащи се в него документи бяха подписани от трима членове на 

комисията, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След това комисията отвори Плик № 1, оповести гласно документите, 

съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

 

IІI. След отваряне на офертите и извършване на действията по чл. чл. 68, ал 

3 – ал. 5 от ЗОП, комисията продължи своята работа на закрито заседание, като 

обстойно разгледа всички документи, приложени в офертата на всеки един 

участник.  

При разглеждане по реда на чл. 68, ал. 7 от ЗОП на представените оферти за 

съответствие с критериите за подбор , комисията констатира следното: 

1. по отношение на Оферта № 1 на участника „Национален център за 

териториално развитие” ЕАД: 

а). Участникът е декларирал, че ще ползва подизпълнител, който е запознат с 

предмета на поръчката и е дал съгласие за участие като подизпълнител в 

приложения Образец № 15 от документацията за участие.  

б). По отношение на участника няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 

9 от ЗОП. 

в). По отношение на подизпълнителя комисията не може да установи дали 

има наличие/липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.  

Участникът е представил декларация (Образец № 3 от документацията за 

участие) за подизпълнителя, каквото е изискването на възложителя, предвидено в 

документацията за участие в процедурата – в т. 7 на Раздел ІІ. Право на участие от 

Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците в откритата 

процедура”: „… За подизпълнителите се прилагат само изискванията на чл. 47, 

ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, като се подава декларация по образец (Образец № 3)…”, в 

която обаче не е отбелязана липсата/наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 

1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, каквото е изискването на възложителя, посочено в 

указанията към Образец № 3 от документацията за участие. 

г). Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

д). Участникът е декларирал действителния собственик на участника 

„Национален център за териториално развитие” ЕАД по смисъла на чл. 6, ал. 2 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ППЗМИП). 

е). Участникът е декларирал отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
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в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

ж). Участникът е внесъл гаранция за участие под формата на парична сума 

по сметката на Община Лясковец в размер на 1100 лв. 

з). Участникът е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4), 

заедно с доказателства за извършената услуга съгласно чл. 51, ал. 4 ЗОП. 

Представените документи и информация доказват изпълнението на услуги с 

предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, а именно 

Концепции за пространствено развитие на общини, Общ устройствен план на 

населено място, заедно с неговото землище, Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР), както и Екологична оценка на общ 

устройствен план на община.  

При внимателно разглеждане на представените от участника доказателства 

за извършената услуга по изготвяне на Екологична оценка на общ устройствен 

план на Община Братя Даскалови, комисията установи, че е представено Писмо от 

РИОСВ - Ст. Загора относно удостоверение за изготвен и съгласуван Доклад за 

Екологична оценка на ОУП на Община Братя Даскалови със Становище № 1-

2/2016 г.  

В съответствие с изискванията на възложителя и чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, че 

услугите еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка следва да са  

изпълнени през последните три години считано от датата на подаване на офертата,  

на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП, комисията извърши допълнителна проверка 

на интернет адрес: http://www.bratiadaskalovi.com/images/docs/uvedomleniq/ZUT/ 

StanovishteRIOSV.pdf, относно заявените данни, за да установи дали посоченото 

становище е с положителна оценка за съгласуване на ОУП. При проверката 

комисията установи, че Становище № 1-2/2016 г. по Екологичната оценка е с 

положителна оценка, т.е. РИОСВ - Стара  Загора е съгласувала ОУП на Община 

Братя Даскалови. Комисията приема, че услугата е изпълнена и участникът 

отговаря на минималното изискване на възложителя посочено в т. 1.9 от Буква „Б” 

на Раздел ІІІ от Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура: „Всеки участник трябва да е изпълнил през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга с 

предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. 

Под „услуга с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка” 

следва да се разбира изработване на:...Екологична оценка на общ устройствен 

план на община ...*Забележка: Услуги в процес на изпълнение не се приемат. ” 

и). Участникът е представил Декларация по чл. 51 ал. 1, т. 9 от ЗОП за 

техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената 

поръчка за услуга (Образец № 5) и доказателства за наличието на лицензиран 

свободен софтуер. По отношение на доказателства за наличието на свободен 

софтуер QGIS, PostgreSQL и GeoServer, комисията извърши допълнителна 

проверка по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП на заявените от участника данни на 

адреси съответно: 

- http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/appendices/appendices.html,  

- http://www.postgresql.org/about/licence/  

http://www.bratiadaskalovi.com/images/docs/uvedomleniq/ZUT/%20StanovishteRIOSV.pdf
http://www.bratiadaskalovi.com/images/docs/uvedomleniq/ZUT/%20StanovishteRIOSV.pdf
http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/appendices/appendices.html
http://www.postgresql.org/about/licence/
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- http://docs.geoserver.org/stable/en/user/introduction/license.html, 

и установи, че продуктите са лицензирани под свободни лицензи съответно GNU 

GPL, PostgreSQL License и GNU GPL. 

 й). Участникът е представил Списък – декларация на ръководните 

служители/техническите лица, които ще използва за изпълнение на обществената 

поръчка (Образец № 6). 

 Съгласно представения списък, участникът разполага с 2 екипа от 

технически лица - ключови експерти и неключови експерти. 

 - Първият екип от технически лица – ключови и неключови експерти (Екип 

№ 1) включва следните експерти: Ключов експерт 1 - Ръководител екип І, Ключов 

експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии”, Ключов експерт 3 

„Недвижимо културно наследство”, Ключов експерт 4 „Икономически анализи и 

прогнози”, Ключов експерт 5 „Техническа инфраструктура и комуникационно-

транспортни системи”, Ключов експерт 6 „Водоснабдяване и канализация”, 

Ключов експерт 7 „Електроснабдяване и съобщения”, Ключов експерт 8 „Зелена 

система”, Ключов експерт 9 „Географски информационни системи”, Неключов 

експерт 1 „Екология“, Неключов експерт 2 „Социално-демографски анализи и 

прогнози”, Неключов експерт 3 „Газоснабдяване” и Неключов експерт 4 „Геология 

и хидрогеология”. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип І Ира Христозова – Кънева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в областта на 

професионалната си квалификация и притежава валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е като ръководител (главен 

проектант) на повече от 2 (две) разработки в областта на устройственото планиране 

- общи устройствени планове на общини и общи устройствени планове на населени 

места, с техните землища. 

Ключов експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии” Бойко 

Кермекчиев има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Урбанизъм”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е в 2 

(две) разработки в областта на устройственото планиране, в т.ч. общи устройствени 

планове на общини и общ устройствен план на населено място, с неговото 

землище. 

Ключов експерт 3 „Недвижимо културно наследство” Детелина Тотева 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в 

областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., вписана е в публичния 

регистър по чл. 165 от ЗКН, участвала е в повече от 1 (една) разработка в областта 

на опазването на културното наследство. 

Ключов експерт 4 „Икономически анализи и прогнози” Стойко Дошеков 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в професионално направление „Икономика”, има повече от 5 (пет) 

години професионален опит, участвал е в 2 (две) разработки на икономически 

анализи и прогнози като част от устройственото планиране, в т.ч. общи 

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/introduction/license.html
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устройствени планове на общини и общи устройствени планове на населени места 

с техните землища. 

Ключов експерт 5 „Техническа инфраструктура и комуникационно-

транспортни системи” Добрин Янев има завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална квалификация 

„инженер” в специалност „Транспортно строителство”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е в 

проектиране на транспортно - комуникационен план като част от устройствен план. 

Ключов експерт 6 „Водоснабдяване и канализация” Любка Стоянова има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

с професионална квалификация „инженер” в специалност „Водоснабдяване и 

канализация”, пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната 

си квалификация и притежава валидно удостоверение за проектантска 

правоспособност за 2016 г., участвала е в повече от 1 (една)  разработка в областта 

на проектирането на водоснабдителни и канализационни мрежи и системи като 

част от устройствен план. 

Ключов експерт 7 „Електроснабдяване и съобщения” Атанас Атанасов 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър”, професионална квалификация „инженер” в специалност 

„Радиотехника“, което е еквивалент на „Електротехника”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е в 

поне 1 (една) разработка в областта на проектирането на електрически мрежи и 

системи като част от устройствен план. 

Ключов експерт 8 „Зелена система” Анриета Георгиева има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, в 

специалност „Ландшафтна архитектура”, пълна проектантска правоспособност в 

областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е в повече от 

1 (една)  разработка в областта на планирането и проектирането на зелени системи, 

като част от устройствен план. 

Ключов експерт 9 „Географски информационни системи” Даниела 

Романова има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Геодезия”, пълна проектантска правоспособност 

в областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., има опит при работа с 

Географски информационни системи (ГИС), участвала е в повече от 1 (една)  

разработка, свързана с приложение на Географските информационни системи в 

областта на устройственото планиране. 

Неключов експерт 1 „Екология” Емил Никитов има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„География”, която съгласно Класификацията на областите на образование и 

обучение (КОО - 2008) се включва в детайлна област 443 „Науки за земята“. 

 Неключов експерт 2 „Социално-демографски анализи и прогнози” 
Димитър Димитров има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в специалност „Икономическа география“, 

която съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 
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2008) се включва в детайлна област 312 „Социология и науки за културата”, т.е. 

професионално направление: „Социология, антропология и науки за културата”.               

Неключов експерт 3 „Газоснабдяване” Цветан Добрев има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, 

професионална квалификация „инженер” в специалност „Машини, апарати и 

съоръжения за промишлена и битова газификация“, което е еквивалент на 

специалност „Газоснабдяване”.  

Неключов експерт 4 „Геология и хидрогеология” Боян Стефанов има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър”, професионална квалификация „инженер” в специалност 

„Хидрогеология и инженерна геология”.  

- Вторият екип от технически лица – ключови и неключови експерти (Екип 

№ 2) на участника включва експерти по следните позиции: Ключов експерт 1 - 

Ръководител екип ІІ, Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух”, Ключов 

експерт 3 „Растителност”, Ключов експерт 4 „Животински свят”, Ключов експерт 5 

„Води”, Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви”, Ключов експерт 7 - 

Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за оценката за степента на 

въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони, Ключов експерт 8 

„Ландшафт”, Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство”, Ключов 

експерт 10 „Отпадъци”, Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори”, Ключов 

експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори”, Ключов експерт 13 - Член на екипа за 

изготвяне на Доклада за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО 

върху защитените зони, Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на 

Доклада за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху 

защитените зони и Неключов експерт ГИС. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип ІІ Нели Илиева има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Метеорология”, което е еквивалент на специалността на ключов 

експерт на екип № 2, има повече от 5 (пет) години професионален опит, има опит в 

ръководене и изготвяне на 2 (две) екологични оценки (ЕО) на общ устройствен 

план на община и на общ устройствен план на населено място с неговото землище 

и като ръководител на екип при изготвяне на 2 (две) ЕО и оценки на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения. 

Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух” Нели Илиева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Метеорология“, има повече от 3 години професионален опит, има 

опит в изготвянето на раздел „Климат и атмосферен въздух” от ЕО на общ 

устройствен план на община и на раздел „Климат и атмосферен въздух” от ОВОС 

на инвестиционни предложения. 

Ключов експерт 3 „Растителност” Мириам Божилова има научна степен 

„доктор” по „Ботаника”, което отговаря на минималното изискване на възложителя 

за Ключов експерт 3 „Растителност” по отношение на образованието. Същата има 

повече от 3 (три) години професионален опит, опит в изготвянето на раздели 

„Местообитания” и „Флора” на повече от 1 (една) ЕО на общи устройствени 

планове на общини и има опит при изготвяне на раздели „Местообитания” и 

„Флора" на повече от 1 (една) ЕО и ОВОС на инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 4 „Животински свят” Ростислав Траянов има завършено 

висше образование, образователно - квалификационна степен „магистър” в 
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професионално направление „Биологически науки”, има повече от 3 (три) години 

професионален опит и опит при изготвяне на раздел „Фауна” на повече от 1 ЕО на 

общи устройствени планове на общини и ОВОС на инвестиционни предложения.  

Ключов експерт 5 „Води” Радослава Костадинова има завършено висше 

образование, образователно - квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Екология“, която съгласно Класификацията на областите на образование и 

обучение (КОО - 2008) се включва в Детайлна област 422 Екология. Не е 

представена информация за наличието на завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална квалификация 

„инженер” в специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент на 

експерта, включена съгласно Класификацията на областите на образование и 

обучение (КОО - 2008) в Детайлна област 582 Строителство и строително 

инженерство, каквото изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически 

възможности от Обявлението за обществена поръчка. Експертът има повече от 3 

(три) години професионален опит и опит при изготвяне на раздел „Води” от повече 

от 1 (една) ОВОС на инвестиционно предложение. От представената информация е 

видно, че експертът има опит при изготвяне на ЕО на ПУП – ПРЗ на група 

поземлени имоти, но не е представена информация за опит на експерта при 

изготвяне на раздел „Води“ от ЕО на концепция за пространствено развитие на 

община и/или общ устройствен план на община или населено място, с неговото 

землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено 

място, с неговото землище или на територия само на населено място) или 

еквиваленти, каквото изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически 

възможности от Обявлението за обществената поръчка. 

За Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви” участникът 

предлага двама ключови експерти - Ирен Илиева като ключов експерт „Геоложка 

основа” и Маргарита Мондешка като ключов експерт „Земи и почви”. Маргарита 

Мондешка има научна степен „доктор” в специалност „Мелиорации и поливно 

земеделие“. Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит и опит в 

изготвянето на раздел „Земи и почви” на повече от 1 (една) от ЕО на планове и 

програми - общ устройствен план на община и общ устройствен план на населено 

място, с неговото землище и има опит при изготвяне на раздел „Земи и почви” на 

повече от 1 (една) ОВОС на инвестиционно предложение. Ирен Илиева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Геология и проучване на полезни изкопаеми”. Експертът има 

повече от 3 (три) години професионален опит и опит при изготвяне на раздел 

„Геоложка основа” от повече от 1 (една) ОВОС на инвестиционно предложение. От 

представената информация е видно, че експертът има опит при изготвяне на ЕО на 

ПУП – ПРЗ на поземлени имоти, но не е представена информация за опит на 

експерта при изготвяне на раздел „Геоложка основа” от ЕО на концепция за 

пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или 

населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация 

и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на 

населено място) или еквиваленти, каквото изискване е поставил възложителят в т. 

III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка. 

Ключов експерт 7 – Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 
Мириам Божилова има научна степен „доктор” по „Ботаника”, повече от 5 (пет) 



9 

 

години професионален опит и изготвени 3 (три) доклада за оценка на степента на 

въздействието върху защитените зони. 

Ключов експерт 8 „Ландшафт” Ирен Илиева има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Геология и проучване на полезни изкопаеми”, която съгласно Класификацията на 

областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва в Детайлна област 

443 Науки за земята. Не е представена информация за наличието на завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност: „Ландшафтна архитектура” или еквивалент на експерта, включени 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) в 

Детайлна област 581 Архитектура, Урбанизъм и геодезия, каквито изисквания е 

поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществена поръчка. Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит 

и опит при изготвяне на раздел „Ландшафт” от повече от 1 (една) ОВОС на 

инвестиционно предложение. От представената информация е видно, че експертът 

има опит при изготвяне на ЕО на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти, но не е 

представена информация за опит на експерта при изготвяне на раздел „Ландшафт“ 

от ЕО на концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен 

план на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - 

ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или 

на територия само на населено място) или еквиваленти, каквото изискване е 

поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществената поръчка. 

Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” Георги Нехризов 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър“ в специалност „История и археология“, която съгласно 

Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва 

в Детайлна област 225 История и археология. Не е представена информация за 

наличието на завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в някоя от следните специалности: „Архитектура”, „Урбанизъм” 

или еквивалент на експерта, включени съгласно Класификацията на областите на 

образование и обучение (КОО - 2008) в Детайлна област 581 Архитектура, 

Урбанизъм и геодезия, и не е представена информация, че експертът е вписан в 

публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН), каквито 

изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка. Експертът има повече от 3 (три) години 

професионален опит, опит в изготвянето на раздел „Културно-историческо 

наследство” от ЕО на общ устройствен план на община и опит при изготвяне на 

раздел „Културно-историческо наследство” на повече от 1 (една) ОВОС на 

инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 10 „Отпадъци” Радослава Костадинова има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Екология”, повече от 3 (три) години професионален опит и опит при 

изготвяне на раздел „Отпадъци” от повече от един 1 (една) ОВОС на 

инвестиционно предложение. От представената информация е видно, че експертът 

има опит при изготвяне на ЕО на ПУП – ПРЗ на група поземлени имоти, но не е 

представена информация за опит на експерта при изготвяне на раздел „Отпадъци“ 

от ЕО на концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен 
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план на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - 

ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или 

на територия само на населено място) или еквиваленти, каквото изискване е 

поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществената поръчка. 

Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори” Мишел Израел има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Физика”, повече от 3 (три) години професионален опит, опит в 

изготвянето на раздел „Вредни физични фактори” на повече от 1 (една) ЕО на общ 

устройствен план на община и опит при изготвяне на раздел „Вредни физични 

фактори” на повече от 1 (една) ОВОС на инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори” Славейка Гочева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър 

– машинен инженер“ в специалност „Санитарно инженерство“, която съгласно 

Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва 

в Детайлна област 520 Технически науки и технически професии. Не е представена 

информация за наличието на завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър по медицина”, професионална квалификация 

„лекар” в специалност „Комунална хигиена” или еквивалент на експерта, включена 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) в 

Детайлна област 721 Медицина, каквито изисквания е поставил възложителят в т. 

III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка. 

Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит, опит в изготвянето на 

раздел „Човешко здраве” от ЕО на общ устройствен план на населено място, с 

неговото землище и опит при изготвяне на раздел „Човешко здраве” от ОВОС на 

инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 13 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката 

за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони Мириам 

Божилова има научна степен „доктор” по „Ботаника”, стаж по съответната 

специалност повече от 5 (пет) години и изготвен повече от 1 (един) доклад за 

оценка на степента на въздействието върху защитените зони по отношение на 

местообитанията и флората. 

Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката 

за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 

Ростислав Траянов има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Биологически 

науки”, стаж по съответната специалност повече от 5 (пет) години и изготвен 

повече от 1 (един) доклад за оценка на степента на въздействието върху 

защитените зони по отношение на фауната. 

к). Участникът е представил Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност 

на експертите (Образец № 7 от документацията за участие) за всеки предложен в 

офертата си ключов и неключов експерт. При разглеждане на декларациите по чл. 

51а от ЗОП за ангажираност на експертите, комисията констатира следното: 

- в подадения от участника Списък – декларация на ръководните служители / 

техническите лица, които участникът ще използва за изпълнение на обществената 

поръчка (Образец № 6) в т. 1, позиция 3. ключов експерт 3 – „Недвижимо културно 

наследство” в Екип № 1 е декларирано името Детелина Апостолова Тотева, 

респективно следва същото лице да подаде декларация по чл. 51а от ЗОП за 
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ангажираност на експерт - Образец № 7. Подадената декларация е от лицето: 

Детелина Тотева Апостолова, което не кореспондира с предложения от участника 

експерт. Аналогично на описаното, в т. 1 на позиция 7. за ключов експерт 6. „Земи 

и почви” е посочено лицето Маргарита Недялкова Мондешка, а е подадена 

декларация по 51а от ЗОП за ангажираност на експерт от лицето: Маргарита 

Пенчева Мондешка – Недялкова. 

- в подадените декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експертите, 

предложените от участника „Национален център за териториално развитие” ЕАД, 

лицата Стойко Стефанов Дошеков и Димитър Маринов Димитров не са попълнили 

коректно образците, каквото е изискването в т. 1 на Образец № 7 да се подчертае 

относимото обстоятелство като какъв експерт се участва.  

л). Всеки от ключовите експерти на участника, ангажиран с изготвянето на 

Доклада за Екологичната оценка, в т.ч. Доклада за оценката на степента на 

въздействие на ОУПО върху защитените зони, е подал Декларация по  чл. 83, ал. 4 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и за обстоятелствата по чл. 16, ал. 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми, респективно Декларация за обстоятелствата по чл. 31, ал. 21от Закона 

за биологичното разнообразие и 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. 

м). Посоченият от участника в Образец № 6 ръководител на Екип № 2 е 

подал декларация по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и за обстоятелствата по чл. 16, ал. 1 и ал. 

4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми. 

 

2. по отношение на Оферта № 2 на участника Консорциум „Устройствено 

планиране за Лясковец”: 

а). Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител. 

б).  Представено е Споразумение за създаване на Консорциум „Устройствено 

планиране за Лясковец”, както и декларация от представляващия консорциума - 

Образец № 15 от документацията за участие. 

в). По отношение на членовете на участника Консорциум „Устройствено 

планиране за Лясковец” няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

г). Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

д). Участникът е декларирал действителните собственици на членовете на  

Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец” по смисъла на чл. 6, ал. 2 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ППЗМИП); 

е). Участникът е декларирал отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

ж). Участникът е внесъл гаранция за участие под формата на парична сума 

по сметката на Община Лясковец в размер на 1100 лв. 

з). Участникът е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
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последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4), 

заедно с доказателства за извършената услуга съгласно чл. 51, ал. 4 ЗОП. 

Представените документи и информация доказват изпълнението на услуги с 

предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, а именно 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), както и 

екологична оценка на цялостен ПУП - ПРЗ на територия само на населено място и 

Екологична оценка на общ устройствен план на община. 

и). Участникът е представил Декларация по чл. 51 ал. 1, т. 9 от ЗОП за 

техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената 

поръчка за услуга (Образец № 5) и декларация за наличието на лицензиран 

свободен софтуер. По отношение на доказателства за наличието на свободен 

софтуер GRASS GIS, QGIS, PostgreSQL и GeoServer, комисията извърши 

допълнителна проверка на заявените от участника данни на адреси съответно: 

- http://grass.osgeo.org/documentation/first-time-users/ 

- http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/appendices/appendices.html,  

- http://www.postgresql.org/about/licence/  

- http://docs.geoserver.org/stable/en/user/introduction/license.html, 

и установи, че продуктите са лицензирани под свободни лицензи съответно GNU 

GPL, GNU GPL, PostgreSQL License и GNU GPL. 

й). Участникът е представил Списък – декларация на ръководните 

служители/техническите лица, които ще използва за изпълнение на обществената 

поръчка (Образец № 6). 

Съгласно представения списък участникът разполага с 2 (два) екипа от 

технически лица - ключови експерти и неключови експерти.  

- Първият екип от технически лица – ключови и неключови експерти (Екип 

№ 1) включва следните експерти: Ключови експерти 1 - Ръководител екип І - 2, 

Ключов експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии”, Ключов експерт 3 

„Недвижимо културно наследство”, Ключов експерт 4 „Икономически анализи и 

прогнози”, Ключов експерт 5 „Техническа инфраструктура и комуникационно-

транспортни системи”, Ключов експерт 6 „Водоснабдяване и канализация”, 

Ключови експерти 7 „Електроснабдяване и съобщения” - 2, Ключов експерт 8 

„Зелена система”, Ключов експерт 9 „Географски информационни системи”, 

Неключов експерт 1 „Екология“, Неключов експерт 2 „Социално-демографски 

анализи и прогнози”, Неключов експерт 3 „Газоснабдяване”, Неключов експерт 4 

„Геология и хидрогеология”, Неключов експерт „ГИС“, ГИС оператори – 3, 

Програмисти – 2, Координатор и Експерт административни дейности. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип І Иван Никифоров има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в областта на 

професионалната си квалификация и притежава валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е като ръководител (главен 

проектант) на повече от 2 (две) разработки в областта на устройственото планиране 

- общи устройствени планове на общини и общи устройствени планове на населени 

места, с техните землища. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип І Георги Митрев има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в областта на 

http://grass.osgeo.org/documentation/first-time-users/
http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/appendices/appendices.html
http://www.postgresql.org/about/licence/
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/introduction/license.html
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професионалната си квалификация и притежава валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е като ръководител на повече от 

2 (две) разработки в областта на устройственото планиране - общи устройствени 

планове на общини, общ устройствен план на населено място и ПУП - ПРЗ 

(подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) на населено място. 

Ключов експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии” Радослав 

Рашев има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в 

областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е в 2 (две) 

разработки в областта на устройственото планиране, в т.ч. общ устройствен план 

на община и общ устройствен план на населено място. 

Ключов експерт 3 „Недвижимо културно наследство” Росица 

Никифорова има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Архитектура”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., вписана е в 

публичния регистър по чл. 165 от ЗКН, участвала е в повече от 1 (една) разработка 

в областта на опазването на културното наследство. 

Ключов експерт 4 „Икономически анализи и прогнози” Юлия 

Спиридонова има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в професионално направление „Икономика”, повече от 5 (пет) 

години професионален опит, участвала е в повече от 2 (две) разработки на 

икономически анализи и прогнози като част от устройственото планиране, в т.ч. 

общи устройствени планове на общини и общи устройствени планове на населени 

места с техните землища. 

Ключов експерт 5 „Техническа инфраструктура и комуникационно-

транспортни системи” Людмила Станчева - Урукова има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална 

квалификация „инженер” в специалност „Пътно строителство”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава  

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е в 

повече от 1 (една) разработка в областта на проектирането на транспортни системи 

- транспортно -  комуникационни планове като част от общи устройствени планове. 

Ключов експерт 6 „Водоснабдяване и канализация” Калин Стоянов има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър”, професионална квалификация „инженер” в специалност 

„Водоснабдяване и канализация”, пълна проектантска правоспособност в областта 

на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска 

правоспособност за 2016 г., участвал е в разработка в областта на проектирането на 

канализационни мрежи, като част от устройствен план. 

За Ключов експерт 7 „Електроснабдяване и съобщения”  участникът е 

предложил двама ключови експерти – Петър Добрев за „Електроснабдяване” и 

Константин Атанасов за „Съобщения”. Петър Добрев има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална 

квалификация „инженер“ в специалност „Електрически машини и апарати“, която 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се 

включва в Детайлна област 522 Електротехника и енергетика, има пълна 
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проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и 

притежава валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., 

участвал е в повече от една разработка в областта на проектирането на 

електрически мрежи и системи като част от устройствен план. Константин 

Атанасов има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър“, професионална квалификация „инженер” в специалност 

„Съобщителна и осигурителна техника и системи“, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвал е в 

повече от една разработка в областта на проектирането на електрически мрежи и 

системи като част от устройствен план. 

Ключов експерт 8 „Зелена система” Соника Дертлийска има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Озеленяване“, което е еквивалент на „Ландшафтна архитектура”, 

пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си 

квалификация, участвала е в повече от 1 (една) разработка в областта на 

планирането и проектирането на зелени системи, като част от устройствен план.  
По отношение на изискването на възложителя за валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., в представения Образец № 6 от 

документацията за участие, в позиция 10. за Соника Дертлийска, участникът е 

посочил, че същото лице притежава Удостоверение от КАБ за пълна проектантска 

правоспособност с рег. № 03937/2015. При проверка за валидността на 

удостоверението на интернет адрес: http://www.kab.bg/a/nav/registers/register/ 

architrcts/item/03937, комисията констатира, че посоченото удостоверение е 

валидно за 2016 г., като участникът е допуснал техническа грешка с годината на 

валидност. 

Ключов експерт 9 „Географски информационни системи” Пламен 

Лилянов има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”, пълна 

проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и 

притежава валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., има 

опит при работа с Географски информационни системи (ГИС), участвал е в 

разработка, свързана с приложение на Географските информационни системи в 

областта на устройственото планиране. 

Неключов експерт 1 „Екология” Галина Стоянова има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Озеленяване” и специализация от 1990 г., приравнена на магистърска степен в 

специалност „Икономика и управление на опазване и възпроизводство на околната 

среда”. Посочената специализация, която съгласно Класификацията на областите 

на образование и обучение (КОО - 2008) попада в област на образование 850 

Опазване на околната среда (комбинирани програми), обхващаща изучаването на 

опазването на  околната среда без специализация в определена детайлна област, 

комисията приема за еквивалентна на посочените от възложителят в т. III.2.3) 

Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка, съответно -  

участникът отговаря на минималните изисквания за Неключов експерт 1 

„Екология”. 

http://www.kab.bg/a/nav/registers/register/
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Неключов експерт 2 „Социално-демографски анализи и прогнози” Вяра 

Ганчева има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в професионално направление „Социология”. 

Неключов експерт 3 „Газоснабдяване” Емил Боев има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална 

квалификация „инженер” в специалност „Топлоенергетика“, което е еквивалент на 

специалност „Топлотехника”. 

Неключов експерт 4 „Геология и хидрогеология” Марта Порва има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър”, професионална квалификация „инженер” в специалност „Геохимия“, 

което е еквивалент на специалност „Геология”. 

- Вторият екип от технически лица – ключови и неключови експерти (Екип 

№ 2) на участника включва експерти по следните позиции: Ключов експерт 1 - 

Ръководител екип ІІ, Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух”, Ключов 

експерт 3 „Растителност”, Ключов експерт 4 „Животински свят”, Ключов експерт 5 

„Води”, Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви”, Ключов експерт 7 - 

Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за оценката за степента на 

въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони, Ключов експерт 8 

„Ландшафт”, Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство”, Ключов 

експерт 10 „Отпадъци”, Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори”, Ключов 

експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори”, Ключов експерт 13 - Член на екипа за 

изготвяне на Доклада за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО 

върху защитените зони и Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на 

Доклада за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху 

защитените зони. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип ІІ Ива Кочева има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Екология”, повече от 5 години професионален опит, опит в ръководене и 

изготвяне на повече от 2 (две) ЕО и оценки за съвместимост (ОС) на общи 

устройствени планове на общини и опит като ръководител на екип при изготвяне 

на повече от 2 (две) ЕО и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на 

инвестиционни предложения. 

Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух” Стефан Дишовски има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Индустриална химия”, повече от 3 години професионален опит, 

опит в изготвянето на раздел „Климат и атмосферен въздух” от ЕО на общ 

устройствен план на община и на раздел „Климат и атмосферен въздух” от ОВОС 

на инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 3 „Растителност” Апостол Апостолов има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

професионално направление: „Биологически науки”, повече от 3 години 

професионален опит, опит в изготвянето на раздели „Местообитания” и „Флора” от 

повече от 1 (една) ЕО на общи устройствени планове на общини и на раздели 

„Местообитания” и „Флора” на повече от 1 (една) ЕО и ОВОС на инвестиционно 

предложение. 

Ключов експерт 4 „Животински свят” Веселин Вълчанов има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

професионално направление „Биологически науки”, повече от 3 (три) години 
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професионален опит, опит при изготвяне на раздел „Фауна” от ЕО на общ 

устройствен план на община и на общ устройствен план на населено място и на 

раздел „Фауна” от ОВОС на инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 5 „Води” Цано Цанов има завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална квалификация 

„инженер” в специалност: „Хидроенергийно строителство”, което е еквивалент на 

специалност „Водоснабдяване и канализация”, повече от 3 (три) години 

професионален опит и опит при изготвяне на раздел „Води” от ЕО на общ 

устройствен план на община и на раздел „Води” от ОВОС на инвестиционно 

предложение. 

Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви” Малешко Малешков 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност в специалност „Геология и проучване на полезни 

изкопаеми”, повече от 3 (три) години професионален опит, опит в изготвянето на 

раздел „Геоложка основа, земи и почви” на ЕО на общ устройствен план на 

населено място и на раздел „Геоложка основа, земи и почви” от ЕО и ОВОС на 

инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 7 – Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 
Янко Симеонов има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Биологически 

науки”, повече от 5 (пет) години професионален опит и изготвени 3 (три) доклада 

за оценка на степента на въздействието върху защитените зони. 

Ключов експерт 8 „Ландшафт” Емил Галев има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност: 

„Ландшафтна архитектура”, повече от 3 години професионален опит, опит в 

изготвянето на раздел „Ландшафт” на повече от 1 (една) ЕО на общи устройствени 

планове на общини. От представена информация в Образец № 6 от документацията 

за участие, комисията не може да установи дали експертът има опит при изготвяне 

на раздел „Ландшафт” от ОВОС - минимум 1 бр., каквото изискване е поставил 

възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена 

поръчка. 

Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” Емил Галев има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Ландшафтна архитектура”, която съгласно Класификацията на 

областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва в Детайлна област 

581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия”. Експертът има повече от 3 години 

професионален опит, вписан е в публичния регистър по чл. 165 от Закона за 

културното наследство (ЗКН), има опит в изготвянето на раздел „Културно-

историческо наследство” на повече от 1 (една)  ЕО на общи устройствени планове 

на общини. Не е представена информация за опит на експерта при изготвяне на 

раздел „Културно-историческо наследство” от ОВОС – минимум 1 бр., каквото 

изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка. 

Ключов експерт 10 „Отпадъци” Ива Кочева има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Екологичен мониторинг и екомениджмънт”, което е еквивалент на специалност 

„Екология”, има повече от 3 години професионален опит. От представената 
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информация е видно, че експертът има опит като Ръководител екип в изготвянето 

на ЕО на общи устройствени планове на общини, но не е представена информация 

за опит на експерта в изготвянето на раздел „Отпадъци” от ЕО на концепция за 

пространствено развитие на община и/или на общ устройствен план на община или 

населено място, с неговото землище и/или на цялостен ПУП - ПРЗ на населено 

място съгласно изискванията на възложителя, посочени в т. III.2.3) от Обявлението 

за обществена поръчка. От представената информация е видно, че експертът има 

опит като Ръководител екип и в изготвянето на раздел „Отпадъци” от ЕО на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), какъвто опит 

възложителят не изисква. От представената информация е видно, че експертът има 

опит при изготвяне на ОВОС на инвестиционно предложение, но не е посочено 

какво е конкретното участие и не може да се установи има ли опит експертът при 

изготвяне на раздел „Отпадъци” от ЕО и ОВОС – минимум 1 бр., каквото 

изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка. 

Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори” Росица Минчева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Физика”, повече от 3 (три) години професионален опит, опит в 

изготвянето на раздел „Вредни физични фактори” от ЕО на общ устройствен план 

на община и общ устройствен план на населено място, опит при изготвяне на 

раздел „Вредни физични фактори” от ЕО и ОВОС на инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори” Стоянка Парушева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър 

по медицина”, професионална квалификация „лекар” в специалност „Хигиена на 

труда”, което е еквивалент на специалност „Комунална хигиена”, има повече от 3 

години професионален опит, опит в изготвянето на раздел „Човешко здраве” от ЕО 

на общ устройствен план на община и опит при изготвяне на раздел „Човешко 

здраве” от ЕО и ОВОС на инвестиционно предложение. 

Ключов експерт 13 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката 

за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони Апостол 

Апостолов има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в професионално направление „Биологически науки”, стаж по 

съответната специалност повече от 5 (пет) години и изготвен повече от 1 (един) 

доклад за оценка на степента на въздействието върху защитените зони по 

отношение на местообитанията и флората. 

Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката 

за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони Веселин 

Вълчанов има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в професионално направление „Биологически науки”, стаж по 

съответната специалност повече от 5 години и изготвен повече от 1 доклад за 

оценка на степента на въздействието върху защитените зони по отношение на 

фауната. 

з). Участникът е представил Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност 

на експертите (Образец № 7 от документацията за участие) за всеки предложен в 

офертата си ключов и неключов експерт.  

При разглеждане на декларациите по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на 

експертите (Образец № 7 от документацията за участие), комисията констатира 

следното: 
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- в подадения от участника Образец № 6 в т. 1, позиция 37. за ключов 

експерт 14 – „Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката за степента на 

въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони (фауна)” в Екип № 2 е 

декларирано името Веселин Митрев Вълчанов като същото лице е подало 

декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт - Образец № 7. В 

подадената декларацията Веселин Вълчанов, е декларирал, че подава декларацията 

в качеството си на лице ключов експерт 13 „Член на екипа за изготвяне на ДОСВ 

на ОУПО върху защитените зони”, което не кореспондира със заявените данни в 

Образец № 6, от офертата на участника. 

и). Всеки от ключовите експерти на участника, ангажиран с изготвянето на 

Доклада за Екологичната оценка, в т. число Доклада за оценката на степента на 

въздействие на ОУПО върху защитените зони е подал Декларация по  чл. 83, ал. 4 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и за обстоятелствата по чл. 16, ал. 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми, респективно Декларация за обстоятелствата по чл. 31, ал. 21от Закона 

за биологичното разнообразие и 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. 

ж). Посоченият от участника в Образец № 6 ръководител на Екип № 2 е 

подал декларация по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и за обстоятелствата по чл. 16, ал. 1 и ал. 

4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми. 

 

3. по отношение на Оферта № 3 на участника „Форум Александрови” 

ЕООД: 

а). Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител; 

б). По отношение на участника няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 

9 от ЗОП. 

в). Участникът е внесъл гаранция за участие под формата на парична сума по 

сметката на Община Лясковец в размер на 1100 лв. 

г). Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

д). Участникът е декларирал действителния собственик на участника „Форум 

Александрови” ЕООД по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 

е). Участникът е декларирал отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

ж). Участникът е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на 

услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4), 

заедно с доказателства за извършената услуга съгласно чл. 51, ал. 4 ЗОП. 

Представените документи и информация доказват изпълнението на услуги с 

предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, а именно - общи 

устройствени планове на общини и цялостен подробен устройствен план (ПУП) - 
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план за регулация и застрояване (ПРЗ) на територия само на населено място, както 

и Екологична оценка на общ устройствен план на община. 

з). Участникът е представил Декларация по чл. 51 ал. 1, т. 9 от ЗОП за 

техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената 

поръчка за услуга (Образец № 5) и доказателства за наличието на лицензиран 

свободен софтуер. По отношение на доказателствата за наличието на свободен 

софтуер QGIS, PostgreSQL, PostGIS, Apache2.x, SpatiaLite, Libre Office, GIMP и 

InkScape комисията извърши допълнителна проверка на заявените от участника 

данни на адреси съответно: 

- http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/appendices/appendices.html,  

- http://www.postgresql.org/about/licence/  

- http://postgis.net/ 

- http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

- https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/index 

- http://www.libreoffice.org/download/license/ 

- http://www.gimp.org/ 

- https://inkscape.org/en/about/, 

и установи, че продуктите са лицензирани под свободни лицензи съответно GNU 

GPL, PostgreSQL License, GNU GPL, Apache License, GNU GPL, Mozilla Public 

License v2.0, free software и GNU GPL. 

и). Участникът е представил Списък – декларация на ръководните 

служители/техническите лица, които ще използва за изпълнение на обществената 

поръчка (Образец № 6). 

Съгласно представения Списък участникът разполага с 2 екипа от 

технически лица - ключови експерти и неключови експерти.  

- Първият екип от технически лица – ключови и неключови експерти (Екип 

№ 1) включва следните експерти: Ключов експерт 1 - Ръководител екип І, Ключов 

експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии”, Ключов експерт 3 

„Недвижимо културно наследство”, Ключов експерт 4 „Икономически анализи и 

прогнози”, Ключов експерт 5 „Техническа инфраструктура и комуникационно-

транспортни системи”, Ключов експерт 6 „Водоснабдяване и канализация”, 

Ключов експерт 7 „Електроснабдяване и съобщения”, Ключов експерт 8 „Зелена 

система”, Ключов експерт 9 „Географски информационни системи”, Неключов 

експерт 1 „Екология“, Неключов експерт 2 „Социално-демографски анализи и 

прогнози”, Неключов експерт 3 „Газоснабдяване”, Неключов експерт 4 „Геология и 

хидрогеология” и Допълнителен експерт „Устройство на урбанизирани територии”. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип І Светлана Александрова има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в областта на 

професионалната си квалификация и притежава валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е като главен проектант на 

повече от 2 (две) разработки в областта на устройственото планиране - общ 

устройствен план на община, общ устройствен план на територия и общ 

устройствен план на населено място. 

Ключов експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии” Лъчезар 

Лалев има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в 

областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/appendices/appendices.html
http://www.postgresql.org/about/licence/
http://postgis.net/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/index
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://www.gimp.org/
https://inkscape.org/en/about/
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удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. От представената 

информация е видно, че експертът има опит при изготвяне на планови задания за 

изработване на ОУПО, какъвто опит възложителят не изисква. Не е представена 

информация за участие на експерта в най-малко 2 (две) разработки в областта на 

устройственото планиране, в т.ч. най-малко един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено място, с 

неговото землище, и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото 

землище или на територия само на населено място или еквивалент, каквото 

изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка. 

Ключов експерт 3 „Недвижимо културно наследство” Емил Йорданов 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Архитектура”, пълна проектантска правоспособност в 

областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., вписан е в публичния 

регистър по чл. 165 от ЗКН и е участвал в разработка в областта на опазването на 

културното наследство. 

Ключов експерт 4 „Икономически анализи и прогнози” Александър 

Цветков има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в професионално направление „Икономика”, повече от 5 години 

професионален опит, участвал е в 2 (две) разработки на икономически анализи и 

прогнози като част от устройственото планиране, в т.ч. районни устройствени 

схеми и общ устройствен план на курортно – туристическа локализация. 

Ключов експерт 5 „Техническа инфраструктура и комуникационно-

транспортни системи” Любка Николова има завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална квалификация 

„инженер” в специалност „Транспортно строителство”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е в 

повече от 1 (една) разработка в областта на проектирането на транспортно - 

комуникационни системи като част от общи устройствени планове на общини и 

общи устройствени планове на населени места. 

Ключов експерт 6 „Водоснабдяване и канализация” Боряна Видинова 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър”, професионална квалификация „инженер” в специалност: 

„Водоснабдяване и канализация”, пълна проектантска правоспособност в областта 

на професионалната си квалификация и притежава валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е в повече от 1 (една) 

разработка в областта на проектирането на водоснабдителни и канализационни 

мрежи, като част от устройствен план. 

Ключов експерт 7 „Електроснабдяване и съобщения” Даниела 

Хаджиилиева - Димитрова има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „инженер” в 

специалност „Електротехника”, пълна проектантска правоспособност в областта на 

професионалната си квалификация и притежава валидно удостоверение за 

проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е в повече от 1 (една) 

разработка в областта на проектирането на електрически мрежи и системи като 

част от устройствен план. 
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Ключов експерт 8 „Зелена система” Иглика Минчева има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Ландшафтна архитектура”, пълна проектантска правоспособност в 

областта на професионалната си квалификация и притежава валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., участвала е в повече от 

1 (една) разработка в областта на планирането и проектирането на зелени системи, 

като част от устройствен план. 

Ключов експерт 9 „Географски информационни системи” Богдан 

Журовски има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Геодезия и земеустройство”, пълна проектантска 

правоспособност в областта на професионалната си квалификация и притежава 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г., има опит при 

работа с Географски информационни системи (ГИС), участвал е в разработка, 

свързана с приложение на Географските информационни системи в областта на 

устройственото планиране. 

Неключов експерт 1 „Екология” Милена Христова има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Хидрогеология и инженерна геология”, която съгласно Класификацията на 

областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва в Детайлна област 

443 „Науки за земята”. 

Неключов експерт 2 „Социално-демографски анализи и прогнози” 
Диана Йорданова има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Философия” и 

научна степен доктор по „Социология, антропология и науки за културата”. 

Неключов експерт 3 „Газоснабдяване” Валентин Петров има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, 

професионална квалификация „инженер” в специалност „Топло и газоснабдяване”. 

Неключов експерт 4 „Геология и хидрогеология” Величко Величков има 

завършено висше образование, образователно-квалификационнастепен „магистър”, 

професионална квалификация „инженер” в специалност „Хидрогеология и 

инженерна геология”. 

- Вторият екип от технически лица – ключови и неключови експерти (Екип 

№ 2) на участника включва експерти по следните позиции: Ключов експерт 1 - 

Ръководител екип ІІ, Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух”, Ключов 

експерт 3 „Растителност”, Ключов експерт 4 „Животински свят”, Ключов експерт 5 

„Води”, Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви”, Ключов експерт 7 - 

Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за оценката за степента на 

въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони, Ключов експерт 8 

„Ландшафт”, Ключови експерти 9 „Културно-историческо наследство” - 2, Ключов 

експерт 10 „Отпадъци”, Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори”, Ключов 

експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори”, Ключов експерт 13 - Член на екипа за 

изготвяне на Доклада за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО 

върху защитените зони и Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на 

Доклада за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху 

защитените зони. 

Ключов експерт 1 - Ръководител екип ІІ Надежда Мурджева има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Водоснабдяване и канализация”, която е специалност на някой от 
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ключовите експерти на екип № 2. От представената информация е видно, че 

експертът има опит в изготвянето на 2 (две) ЕО и ОС на общи устройствени 

планове на общини, както и участие в повече от 2 (две) ЕО и ОВОС на 

инвестиционни предложения, но не е посочено какво е конкретното участие на 

експерта. В предоставената информация не може да се установи има ли опит 

експертът в ръководене на ЕО и ОС на планове и програми, каквито изисквания е 

поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществена поръчка, а именно - да има опит в ръководене и изготвяне на ЕО и ОС 

на планове и програми - в минимум 2 (две) оценки на концепция за пространствено 

развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено място, с 

неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото 

землище или на територия само на населено място или еквиваленти, както и опит 

като ръководител на екип при изготвяне на ЕО и оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) – минимум 2 броя оценки.  

Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух” Антоанета Стефанова 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Техника и технологии за опазването на околната среда”, 

която съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 

2008) се включва в Детайлна област 851 Технологии за опазване на околната среда. 

Не е представена информация за наличието на завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от следните 

специалности: „Метеорология”, „Климатология”, „Инженерна химия”, „Химия” 

или еквивалент на експерта, включени съгласно Класификацията на областите на 

образование и обучение (КОО - 2008) в Детайлни области 442 Химия и 443 Науки 

за земята, каквото изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически 

възможности от Обявлението за обществена поръчка. Експертът има повече от 3 

(три) години професионален опит. От представената информация е видно, че 

експертът има опит в изготвянето на повече от 1 (една) ЕО на общ устройствен 

план на община, както и опит в повече от 1 (една)  ЕО и ОВОС на инвестиционно 

предложение. От представената информация не може да се установи какво е 

конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в изготвянето на 

раздел „Климат и атмосферен въздух” от ЕО на планове и програми, каквито 

изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка, а именно – участие в поне 1 (една) оценка на 

концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на 

община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план 

за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място) или еквиваленти, както и опит при изготвяне на 

раздел „Климат и атмосферен въздух” от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 3 „Растителност” Саша Рулинска има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност 

„Ландшафтна архитектура”, която съгласно Класификацията на областите на 

образование и обучение (КОО - 2008) се включва в Детайлна област 581 

Архитектура, Урбанизъм и геодезия. Не е представена информация за наличието на 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в професионално направление „Биологически науки” на експерта, включени 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) в 

Детайлна област 421 Биология, каквото изискване е поставил възложителят в т. 
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III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка. 

Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит. От представената 

информация е видно, че експертът има опит в изготвянето на повече от 1 (една) ЕО 

на общ устройствен план на община, както и опит в повече от 1 (една) ЕО и ОВОС 

на инвестиционно предложение. От представената информация не може да се 

установи какво е конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в 

изготвянето на раздели „Местообитания” и „Флора” от ЕО на планове и програми, 

каквито изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности 

от Обявлението за обществена поръчка, а именно да има участие в поне 1 (една) 

оценка на концепция за пространствено развитие на община и/или общ 

устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или 

цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти, 

както и опит при изготвяне на раздели „Местообитания” и „Флора” от ЕО и ОВОС 

- минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 4 „Животински свят” Венцислав Петков има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

професионално направление „Биологически науки” и повече от 3 (три) години 

професионален опит. От представената информация е видно, че експертът има опит 

в изготвянето на повече от 1 (една) ЕО на общ устройствен план на община, както 

и опит в повече от 1 (една) ЕО и ОВОС на инвестиционно предложение. От 

представената информация не може да се установи какво е конкретното участие на 

експерта и дали има опит експертът в изготвянето на раздел „Фауна” от ЕО на 

планове и програми, каквито изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) 

Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка, а именно - да 

има участие в поне 1 (една) оценка на концепция за пространствено развитие на 

община и/или общ устройствен план на община или населено място, с неговото 

землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено 

място, с неговото землище или на територия само на населено място) или 

еквиваленти, както и опит при изготвяне на раздел „Фауна” от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 5 „Води” Надежда Мурджева има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална 

квалификация „инженер” в специалност „Водоснабдяване и канализация” и повече 

от 3 (три) години професионален опит. От представената информация е видно, че 

експертът има опит в изготвянето на повече от 1 (една) ЕО на общ устройствен 

план на община, както и опит в повече от 1 (една) ЕО и ОВОС на инвестиционно 

предложение. От представената информация не може да се установи какво е 

конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в изготвянето на 

раздел „Води” от ЕО на планове и програми, каквито изисквания е поставил 

възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена 

поръчка, а именно да има участие в поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за 

пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или 

населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, 

с неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти, 

както и опит при изготвяне на раздел „Води " от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) 

брой. 
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Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви” Надежда Мурджева 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Водоснабдяване и канализация”, която съгласно 

Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва 

в Детайлна област 582 Строителство и Строително инженерство. Не е представена 

информация за наличието на завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър” в някоя от следните специалности: 

„Геология”, „Инженерна геология”, „Хидрогеология”, „Почвознание” или 

еквивалент на експерта”, включени съгласно Класификацията на областите на 

образование и обучение (КОО - 2008) в Детайлна област 443 Науки за земята, 

каквото изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка. Експертът има повече от 3 (три) години 

професионален опит. От представената информация е видно, че експертът има опит 

в изготвянето на повече от 1 ЕО на общ устройствен план на община, както и опит 

в повече от 1 ЕО и ОВОС на инвестиционно предложение. От представената 

информация не може да се установи какво е конкретното участие на експерта и 

дали има опит експертът в изготвянето на раздел „Геоложка основа” и/или на 

раздел „Земи и почви” от ЕО на планове и програми, каквито изисквания е 

поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществена поръчка, а именно да има участие в поне 1 (една) оценка на концепция 

за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или 

населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация 

и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на 

населено място) или еквиваленти, както и опит при изготвяне на раздел „Геоложка 

основа” и/или на раздел „Земи и почви” от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 7 – Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 
Саша Рулинска има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в специалност „Ландшафтна архитектура”, 

която съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 

2008) се включва в Детайлна област 581 Архитектура, Урбанизъм и геодезия. Не е 

представена информация за наличието на завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление: 

„Биологически науки” на експерта, включено съгласно Класификацията на 

областите на образование и обучение (КОО - 2008) в Детайлна област 421 

Биология, каквото изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически 

възможности от Обявлението за обществена поръчка. Експертът има повече от 5 

(пет) години професионален опит и има изготвени повече от 3 (три) доклада за 

оценка на степента на въздействието върху защитените зони. 

Ключов експерт 8 „Ландшафт” Дойно Дойнов има завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в специалност: 

„Опазване на околната среда – ландшафтовед”, която съгласно Класификацията на 

областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва в Детайлна област 

422 Екология. Не е представена информация за наличието на завършено висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в специалност: 

„Ландшафтна архитектура” или еквивалент на експерта, включена съгласно 

Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) в Детайлна 

област 581 Архитектура, Урбанизъм и геодезия, каквото изискване е поставил 
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Възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена 

поръчка. Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит. От 

представената информация е видно, че експертът има опит в изготвянето на ЕО на 

общ устройствен план на община, както и опит в ОВОС на инвестиционно 

предложение. От представената информация не може да се установи какво е 

конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в изготвянето на 

раздел и дали има опит експертът в изготвянето на раздел „Ландшафт” от ЕО на 

планове и програми, каквито изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) 

Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка, а именно - да 

има опит в поне 1 (една) оценка на концепция за пространствено развитие на 

община и/или общ устройствен план на община или населено място, с неговото 

землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено 

място, с неговото землище или на територия само на населено място) или 

еквиваленти, както и за опит при изготвяне на раздел „Ландшафт” от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” Надежда 

Мурджева има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Водоснабдяване и канализация”, която съгласно 

Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва 

в Детайлна област 582 „Строителство и Строително инженерство”. Не е 

представена информация за наличието на завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от следните 

специалности: „Архитектура”, „Урбанизъм” или еквивалент на експерта, включени 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) в 

Детайлна област 581 Архитектура, Урбанизъм и геодезия, каквото изискване е 

поставил Възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществена поръчка. Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит. 

Участникът не е представил информация, че експертът е вписан в публичния 

регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН), каквото изискване е 

поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за 

обществена поръчка. От представената информация е видно, че експертът има опит 

в изготвянето на повече от 1 (една) ЕО на общ устройствен план на община, както 

и опит в повече от 1 ЕО и ОВОС на инвестиционно предложение. От представената 

информация не може да се установи какво е конкретното участие на експерта и 

дали има опит експертът в изготвянето на раздел „Културно-историческо 

наследство” от ЕО на планове и програми, каквито изисквания е поставил 

възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена 

поръчка, а именно да има опит в поне 1 (една) оценка на концепция за 

пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или 

населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация 

и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на 

населено място) или еквиваленти, както и за опит при изготвяне на раздел 

„Културно-историческо наследство”  от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” Николай Георгиев 

има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” в специалност „Архитектура”, повече от 3 (три) години професионален 

опит, вписан е в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство 

(ЗКН). От представената информация е видно, че експертът има опит в разработки 
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в областта на културно – историческото наследство и в ЕО и ОВОС на 

инвестиционно предложение. От представената информация не може да се 

установи какво е конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в 

изготвянето на раздел „Културно-историческо наследство” от ЕО на планове и 

програми, каквито изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически 

възможности от Обявлението за обществена поръчка, а именно да има опит в поне 

1 (една) оценка на концепция за пространствено развитие на община и/или общ 

устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или 

цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти, 

както и за опит при изготвяне на раздел „Културно-историческо наследство” от ЕО 

и ОВОС - минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 10 „Отпадъци” Антоанета Стефанова има завършено 

висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в 

специалност „Техника и технологии за опазването на околната среда”, която 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се 

включва в Детайлна област 851 „Технология за опазване на околната среда”, има 

повече от 3 години професионален опит. От представената информация е видно, че 

експертът има опит в изготвянето на повече от 1 ЕО на общ устройствен план на 

община, както и опит в повече от 1 (една) ЕО и ОВОС на инвестиционно 

предложение. От представената информация не може да се установи какво е 

конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в изготвянето на 

раздел „Отпадъци”  от ЕО на планове и програми, каквито изисквания е поставил 

възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена 

поръчка, а именно да има опит в поне 1 (една) оценка на концепция за 

пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или 

населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация 

и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на 

населено място) или еквиваленти, както и за опит при изготвяне на раздел 

„Отпадъци” от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори” Антоанета Стефанова има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

в специалност „Техника и технологии за опазването на околната среда”, която 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се 

включва в Детайлна област 851 „Технология за опазване на околната среда”. Не е 

представена информация за наличието на завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от следните 

специалности: „Физика”, „Биофизика” или еквивалент на експерта, включени 

съгласно Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) в 

Детайлна област 441 Физика, каквото изискване е поставил възложителят в т. 

III.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка. 

Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит. От представената 

информация е видно, че експертът има опит в изготвянето на повече от 1 (една)  ЕО 

на общ устройствен план на община, както и опит в повече от 1 (една) ЕО и ОВОС 

на инвестиционно предложение. От представената информация не може да се 

установи какво е конкретното участие на експерта и дали има опит експертът в 

изготвянето на раздел „Вредни физични фактори” от ЕО на планове и програми, 

каквито изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности 
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от Обявлението за обществена поръчка, а именно - да има опит в поне 1 (една) 

оценка на концепция за пространствено развитие на община и/или общ 

устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или 

цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти, 

както и за опит при изготвяне на раздел „Вредни физични фактори"  от ЕО и ОВОС 

- минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори” Ивелин Илиев има 

завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър 

по медицина”, професионална квалификация „лекар”, но не е представена 

информация за наличието на специалност „Комунална хигиена” или еквивалент на 

експерта. Експертът има повече от 3 (три) години професионален опит. От 

представената информация е видно, че експертът има опит в изготвянето на повече 

от 1 (една) ЕО на общ устройствен план на община, както и опит в повече от 1 ЕО 

и ОВОС на инвестиционно предложение. От представената информация не може 

да се установи какво е конкретното участие на експерта и дали има опит експертът 

в изготвянето на раздел „Човешко здраве” от ЕО на планове и програми, каквито 

изисквания е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка, а именно - да има опит в поне 1 (една) оценка 

на концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план 

на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ 

(план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място) или еквиваленти, както и за опит при изготвяне 

на раздел „Човешко здраве” от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой. 

Ключов експерт 13 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката 

за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони Саша 

Рулинска има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър” в специалност „Ландшафтна архитектура”, която съгласно 

Класификацията на областите на образование и обучение (КОО - 2008) се включва 

в Детайлна област 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия”. Не е представена 

информация за наличието на завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Биологически 

науки” на експерта, включено съгласно Класификацията на областите на 

образование и обучение (КОО - 2008) в Детайлна област 421 „Биология”, каквото 

изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) Технически възможности от 

Обявлението за обществена поръчка. Експертът има повече от 5 (пет) години 

професионален опит. От представената информация е видно, че експертът има 

изготвени доклади за оценка на степента на въздействието върху защитените зони. 

От представената информация не може да се установи какво е конкретното участие 

на експерта и дали експертът има изготвен поне 1 (един) доклад за оценка на 

степента на въздействието върху защитените зони по отношение на 

местообитанията и флората, каквото изискване е поставил възложителят в т. III.2.3) 

Технически възможности от Обявлението за обществена поръчка. 

Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за оценката 

за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 

Венцислав Петков има завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Биологически 

науки”, има стаж по съответната специалност повече от 5 (пет) години. От 
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представената информация е видно, че експертът има изготвени доклади за оценка 

на степента на въздействието върху защитените зони. От представената 

информация не може да се установи какво е конкретното участие на експерта и 

дали експертът има изготвен поне 1 (един) доклад за оценка на степента на 

въздействието върху защитените зони по отношение на фауната. 

з). Участникът е представил Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност 

на експертите (Образец № 7 от документацията за участие) за всеки предложен в 

офертата си ключов и неключов експерт. При разглеждане на декларациите по чл. 

51а от ЗОП за ангажираност на експертите (Образец № 7), съответно съпоставяне 

на заявените данни в Образец № 6 от документацията за участие, комисията 

констатира следното: 

- в Образец № 6, т. 3 Специфичен опит на членовете на Екип № 2 за позиция 

5 е декларирано ключов експерт 12 в област „Здравен риск”, което не съответства 

на изискванията на възложителя, посочени в т. 1.11. Списък – декларация на 

ръководните служители/техническите лица, които участникът ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка (Образец № 6), буква Б. Съдържание на 

офертата от раздел ІІІ. Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 

Условия за участие и указания към участниците в открита процедура - Ключов 

експерт 12 в областта на „Здравно - хигиенни фактори”. В подадената 

декларация по Образец № 7 от предложения от участника „Форум Александрови” 

ЕООД, експерт 12 – Ивелин Искренов Илиев също е декларирано, че лицето е в 

качеството си на ключов експерт 12 „Здравен риск”.  

- в Образец № 6, т. 3 за позиция 6 участникът е декларирал, че Венцеслав 

Великов Петков ще бъде ключов експерт 4 в областта на „Животински свят” и 

ключов експерт 14 – „Член на екипа за изготвяне на ДОСВ на ОУПО върху 

защитените зони - фауна”, което не съответства на декларираното от същото лице 

в т. 5 на Образец № 8, че същият ще носи отговорност за пълнотата, 

достоверността, обективността и качеството на раздел: „Животински свят” и 

„Защитени природни обекти” от Доклада за Екологичната оценка.  

 

IV. С оглед на направените констатации от комисията при разглеждане на 

документите, съдържащи се в Плик № 1 от офертите на участниците, на основание 

чл. 68, ал. 8 от ЗОП след установената липса на документи и/или несъответствие с 

критериите за подбор и/или друга нередовност, комисията изисква от участниците 

представянето на липсващите в офертите им документи и/или отстраняването на 

констатираните нередовности и несъответствия, съгласно констатациите, отразени 

в настоящия протокол. Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, когато е установена липса на 

документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени 

представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 

поставените от възложителя критерии за подбор.  

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията 

изисква следното: 

1. от участника „Национален център за териториално развитие” ЕАД - да 

отстрани констатираните несъответствия с критериите за подбор и/или 

нередовности, включително фактическа грешка и представи съответните 

документи:  
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а). Декларация по Образец № 3 (от документацията за участие) за 

подизпълнителя, с отбелязани липса/наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 

1 и ал. 5 от ЗОП, в съответствие с изискването на Образец № 3 от документацията 

за участие, за да се установи дали по отношение на подизпълнителя има наличие 

или липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 

б). за Ключов експерт 5 „Води” от Екип 2 да представи документи за 

покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 5  в областта на „Води” 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър”, професионална квалификация 

„инженер” в специалност: „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит;  

- Да има опит в изготвянето на раздел „Води” от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място) или 

еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Води" от ЕО и ОВОС – минимум 1 

(един) брой.”  

в). за Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви” от Екип 2 да 

представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 6 в 

областта на „Геоложка основа, земи и почви” трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър” в някоя от следните специалности: „Геология”, „Инженерна 

геология”, „Хидрогеология”, „Почвознание” или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Геоложка основа" и/или на 

раздел „Земи и почви” от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на 

един/-а концепция за пространствено развитие на община и/ или общ 

устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или 

цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Геоложка основа" и/или на раздел 

„Земи и почви" от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой.” 

г). за Ключов експерт 8 „Ландшафт” от Екип 2  да представи документи за 

покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 
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процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 8 в областта на 

„Ландшафт” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър”, в специалност: „Ландшафтна 

архитектура” или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Ландшафт" от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място или 

еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Ландшафт" от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой; 

д). за Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” от Екип 2 

да представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 9 в 

областта на „Културно-историческо наследство” трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър" в някоя от следните специалности: 

„Архитектура”, „Урбанизъм” или еквивалент;   

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

- Да бъде вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за 

културното наследство (ЗКН); 

- Да има опит в изготвянето на раздел „Културно-историческо 

наследство” от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на един/-а 

концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на 

община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на 

населено място, с неговото землище или на територия само на населено място 

или еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Културно-историческо наследство" 

от ЕО и ОВОС – минимум 1 (един) брой; 

е). за Ключов експерт 10 „Отпадъци” от Екип 2 да представи документи за 

покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 10 в областта на 

„Отпадъци” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър” в някоя от следните специалности:  „Екология”, „Екология и 

опазване на околната среда”  или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 
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 - Да има опит в изготвянето на раздел „Отпадъци" от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/ или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място или 

еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Отпадъци" от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой. 

ж). за Ключов експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори” от Екип 2 да 

представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 12 

в областта на „Здравно - хигиенни фактори” трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър по медицина”, професионална квалификация „лекар” в 

специалност: „Комунална хигиена” или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит;  

- Да има опит в изготвянето на раздел „Човешко здраве" от ЕО на планове 

и програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/ или общ устройствен план на община или населено място, с 

неговото землище и/или цялостен ПУП – ПРЗ на населено място, с неговото 

землище или на територия само на населено място или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Човешко здраве" от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой. 

з). от Списък – декларация на ръководните служители/техническите 

лица, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка 

(Образец № 6), да отстрани неточности / фактическа грешка и попълни коректно 

следните данни: 

- в т. 1, позиция 3. ключов експерт 3 – „Недвижимо културно наследство” в 

Екип № 1 за лицето Детелина Апостолова Тотева/Детелина Тотева Апостолова 

или от Образец № 7 за същото лице; 

- в т. 1 на позиция 7. за ключов експерт 6. „Земи и почви” за лицето 

Маргарита Недялкова Мондешка/Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова 

или от Образец № 7 за същото лице; 

и). от Декларация  по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експертите 

(Образец № 7 от документацията за участие) за лицата Стойко Стефанов 

Дошеков и Димитър Маринов Димитров да отстрани констатираните 

несъответствия с изискванията на възложителя при попълване на образците на 

оферта като отрази в т. 1 от същия образец относимото обстоятелство като какъв 

експерт ще участва.  

 

2. от участника Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец” - да 

отстрани констатираните несъответствия с критериите за подбор и/или 

нередовности, включително фактическа грешка и представи съответните 

документи:  
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а). за Ключов експерт 8 „Ландшафт” от Екип № 2 да представи документи 

за покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 8 в областта на 

„Ландшафт” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър”, в специалност: "Ландшафтна архитектура" или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Ландшафт" от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено развитие 

на община и/или общ устройствен план на община или населено място, с неговото 

землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място или еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Ландшафт" от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой; 

б). за Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” от Екип № 2 

да представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 9 в 

областта на „Културно-историческо наследство” трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър” в някоя от следните специалности: „Архитектура”, 

„Урбанизъм” или еквивалент;   

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

- Да бъде вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното 

наследство (ЗКН); 

- Да има опит в изготвянето на раздел „Културно-историческо 

наследство” от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на един/-а 

концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на 

община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на 

населено място, с неговото землище или на територия само на населено място 

или еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Културно-историческо 

наследство" от ЕО и ОВОС – минимум 1 (един) брой.” 

  в). за Ключов експерт 10 „Отпадъци” от Екип № 2 да представи документи 

за покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 10 в областта на 

„Отпадъци” трябва да отговаря на следните изисквания: 
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 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър” в някоя от следните специалности:  „Екология”, „Екология и 

опазване на околната среда”  или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Отпадъци" от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/ или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място или 

еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Отпадъци" от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой.” 

г). в Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт - Образец № 

7, за лицето Веселин Митрев Вълчанов да отстрани фактическа грешка в 

съответствие със заявените данни в Образец № 6 от офертата на участника, т.е. в 

качеството си на ключов експерт 14 – „Член на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 

(фауна)” в Екип № 2. 

 

3. от участника „Форум Александрови” ЕООД” - да отстрани 

констатираните несъответствия с критериите за подбор и/или нередовности, 

включително фактическа грешка и представи съответните документи:  

а). за Ключов експерт 2 „Устройство на урбанизирани територии” от 

Екип № 1 да представи документи за покриване на минималните изисквания в 

съответствие с констатациите на комисията и критериите за подбор на 

възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на 

буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 

„Условия за участие и указания към участниците в откритата процедура”, а 

именно: „Ключов експерт 2 в областта на „Устройство на урбанизирани 

територии” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър", в някоя от следните специалности „Архитектура", 

„Урбанизъм” или еквивалент; 

- Да има пълна проектантска правоспособност в областта на 

професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска 

правоспособност за 2016 г.; 

- Да има участие в най-малко 2 (две) разработки в областта на 

устройственото планиране, в т.ч. най-малко един/а концепция за 

пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община 

или населено място, с неговото землище, и/или цялостен ПУП - ПРЗ на 

населено място, с неговото землище или на територия само на населено 

място или еквивалент.” 

б). за Ключов експерт 1 - Ръководител екип ІІ да представи документи за 

покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 
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в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 1 - Ръководител екип ІІ 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър" в специалност: „Екология" или еквивалент или със 

специалност на някой от ключовите експерти на екип 2 ; 

- Да има минимум 5 (пет) години професионален опит; 

 - Да има опит в ръководене и изготвяне на екологична оценка (ЕО) и 

оценка за съвместимост (ОС) на планове и програми – в минимум 2 (две) 

оценки на концепция за пространствено развитие на община и/или общ 

устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или 

цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място или еквиваленти;  

- Да има опит като ръководител на екип при изготвяне на ЕО и оценка 

на въздействието върху околната среда (ОВОС) – минимум 2 броя оценки.” 

в). за Ключов експерт 2 „Климат и атмосферен въздух” от Екип № 2 да 

представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 2 в 

областта на „Климат и атмосферен въздух” трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър" в някоя от следните специалности:  

„Метеорология”, „Климатология”, „Инженерна химия”, „Химия” или 

еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Климат и атмосферен въздух" 

от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на концепция за 

пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община 

или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за 

регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място) или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Климат и атмосферен въздух" от 

ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой.” 

  г). за Ключов експерт 3 „Растителност” от Екип № 2 да представи 

документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 3 в 

областта на „Растителност” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър" в професионално направление: 

„Биологически науки” или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздели „Местообитания” и „Флора" 

от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на концепция за 
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пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община 

или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за 

регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място) или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздели „Местообитания” и „Флора" 

от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой.” 

д). за Ключов експерт 4 „Животински свят” от Екип № 2 да представи 

документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 4 в 

областта на „Животински свят” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен "магистър” в професионално направление: „Биологически науки” или 

еквивалентна; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Фауна" от ЕО - поне 1 оценка на 

концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен 

план на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП 

- ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище 

или на територия само на населено място) или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Фауна” от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой.” 

е). за Ключов експерт 5 „Води” от Екип № 2 да представи документи за 

покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 5 в областта на „Води” 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен "магистър”, професионална квалификация „инженер” в специалност: 

„Водоснабдяване и канализация" или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит;  

- Да има опит в изготвянето на раздел „Води" от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място) или 

еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Води" от ЕО и ОВОС – минимум 

1 (един) брой.” 

ж). за Ключов експерт 6 „Геоложка основа, земи и почви” от Екип № 2 да 

представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 
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указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 6 в 

областта на „Геоложка основа, земи и почви” трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър” в някоя от следните специалности: 

„Геология”, „Инженерна геология”, „Хидрогеология”, „Почвознание” или 

еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Геоложка основа" и/или на 

раздел „Земи и почви” от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на 

един/-а концепция за пространствено развитие на община и/ или общ 

устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или 

цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото землище или на 

територия само на населено място или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Геоложка основа" и/или на 

раздел „Земи и почви" от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой.” 

з). за Ключов експерт 7 – Координатор на екипа за изготвяне на Доклада 

за оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените 

зони от Екип № 2 - да представи документи за покриване на минималните 

изисквания в съответствие с констатациите на комисията и критериите за подбор 

на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на 

буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 

„Условия за участие и указания към участниците в откритата процедура”, а 

именно: „Ключов експерт 7 – Координатор на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените 

зони трябва да отговаря на следните изисквания:  

- Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър” в професионално направление 

„Биологически науки" или еквивалент; 

- Да има стаж по съответната специалност най-малко 5 (пет) години; 

- Да има изготвени поне 3 (три) доклада за оценка на степента на 

въздействието върху защитените зони.” 

и). за Ключов експерт 8 „Ландшафт” от Екип № 2 да представи документи 

за покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 8 в областта на 

„Ландшафт” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър”, в специалност: „Ландшафтна 

архитектура" или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Ландшафт” от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 
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неговото землище или на територия само на населено място или 

еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Ландшафт” от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой.” 

й). за Ключов експерт 9 „Културно-историческо наследство” от Екип № 2 

да представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 9 в 

областта на „Културно-историческо наследство” трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър" в някоя от следните специалности: 

„Архитектура”, „Урбанизъм” или еквивалент;   

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

- Да бъде вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за 

културното наследство (ЗКН); 

- Да има опит в изготвянето на раздел „Културно-историческо 

наследство” от ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на един/-а 

концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен 

план на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП 

- ПРЗ на населено място, с неговото землище или на територия само на 

населено място или еквиваленти; 

- Да има опит при изготвяне на раздел „Културно-историческо 

наследство" от ЕО и ОВОС – минимум 1 (един) брой.” 

к). за Ключов експерт 10 „Отпадъци” от Екип № 2 да представи документи 

за покриване на минималните изисквания в съответствие с констатациите на 

комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за 

участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в 

процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и указания към участниците 

в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 10 в областта на 

„Отпадъци” трябва да отговаря на следните изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър” в някоя от следните специалности:  „Екология”, „Екология и 

опазване на околната среда”  или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

 - Да има опит в изготвянето на раздел „Отпадъци” от ЕО на планове и 

програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за пространствено 

развитие на община и/ или общ устройствен план на община или населено 

място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с 

неговото землище или на територия само на населено място или 

еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Отпадъци” от ЕО и ОВОС - 

минимум 1 (един) брой.” 

л). за Ключов експерт 11 „Вредни физични фактори” от Екип № 2 да 

представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 



38 

 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 11 

в областта на „Вредни физични фактори” трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 - Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър” в някоя от следните специалности: 

„Физика”, „Биофизика” или еквивалент. 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит; 

- Да има опит в изготвянето на раздел „Вредни физични фактори" от 

ЕО на планове и програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за 

пространствено развитие на община и/ или общ устройствен план на община 

или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на 

населено място, с неговото землище или на територия само на населено 

място) или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Вредни физични фактори" от 

ЕО и ОВОС - минимум 1(един) брой.” 

м). за Ключов експерт 12 „Здравно - хигиенни фактори” от Екип № 2 да 

представи документи за покриване на минималните изисквания в съответствие с 

констатациите на комисията и критериите за подбор на възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на буква „Б”, от Раздел ІІІ. 

Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 „Условия за участие и 

указания към участниците в откритата процедура”, а именно: „Ключов експерт 12 

в областта на „Здравно - хигиенни фактори” трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 – Да има завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „магистър по медицина", професионална квалификация „лекар” в 

специалност: „Комунална хигиена” или еквивалент; 

- Да има минимум 3 (три) години професионален опит;  

- Да има опит в изготвянето на раздел „Човешко здраве" от ЕО на 

планове и програми - поне 1 (една) оценка на един/-а концепция за 

пространствено развитие на община и/ или общ устройствен план на община 

или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП – ПРЗ на 

населено място, с неговото землище или на територия само на населено 

място или еквиваленти;  

- Да има опит при изготвяне на раздел „Човешко здраве" от ЕО и ОВОС 

- минимум 1 (един) брой.” 

н). за Ключов експерт 13 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 
от Екип № 2 да представи документи за покриване на минималните изисквания в 

съответствие с констатациите на комисията и критериите за подбор на 

възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на 

буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 

„Условия за участие и указания към участниците в откритата процедура”, а 

именно: „Ключов експерт 13 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените 

зони трябва да отговаря на следните изисквания:  
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- Да има завършено висше образование, образователно - 

квалификационна степен „магистър" в професионално направление 

„Биологически науки" или еквивалентна; 

- Да има стаж по съответната специалност най-малко 5 (пет) години; 

- Да има изготвен поне 1 (един) доклад за оценка на степента на 

въздействието върху защитените зони по отношение на местообитанията и 

флората.” 

о). за Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените зони 

от Екип № 2 да представи документи за покриване на минималните изисквания в 

съответствие с констатациите на комисията и критериите за подбор на 

възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата – в т. 1.11. на 

буква „Б”, от Раздел ІІІ. Оферта за участие в процедурата на Приложение № 4 

„Условия за участие и указания към участниците в откритата процедура”, а 

именно: „Ключов експерт 14 - Член на екипа за изготвяне на Доклада за 

оценката за степента на въздействие (ДОСВ) на ОУПО върху защитените 

зони трябва да отговаря на следните изисквания:  

- Да има завършено висше образование, образователно - квалификационна 

степен „магистър" в професионално направление „Биологически науки" или 

еквивалентна; 

- Да има стаж по съответната специалност най-малко 5 (пет) години; 

- Да има изготвен поне 1 (един) доклад за оценка на степента на 

въздействието върху защитените зони по отношение на фауната.” 

п). от Списък – декларация на ръководните служители / техническите 

лица, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка 

(Образец № 6) да отстрани неточности / фактическа грешка и попълни коректно 

следните данни:  т. 3 Специфичен опит на членовете на Екип № 2 за позиция 5 - 

Ключов експерт 12 в областта на „Здравно - хигиенни фактори”. 

р). за Декларация по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и за обстоятелствата по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми от ключовите експерти 

(Образец № 8) от Венцеслав Великов Петков, да отстрани неточности / фактическа 

грешка и попълни коректно следните данни: т. 3 за позиция 6 - ключов експерт 14 – 

„Член на екипа за изготвяне на ДОСВ на ОУПО върху защитените зони - 

фауна”. 

  

V. В съответствие с чл. 68, ал. 9 от ЗОП, срокът за представяне на 

липсващите документи и/или отстраняване на констатираните нередовности и/или 

несъответствията с критериите за подбор, валиден за всички участници в откритата 

процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  

„Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, 

включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична 

оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект”, е 5 (пет) работни дни 

от получаването на настоящия протокол, който ще бъде публикуван и в профила на 

купувача на възложителя в официалната интернет страница на Община Лясковец – 

www.lyaskovets.net. 

Липсващите документи следва да бъдат представени (констатираните 

нередовности трябва да бъдат отстранени / несъответствието с критериите за 

http://www.lyaskovets.net/
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подбор следва да бъда отстранено чрез представяне на съответните документи) не 

по-късно от изтичането на посочения срок по пощенски път на адрес: гр. 

Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. Възраждане № 1, 

Община Лясковец (На вниманието на председателя на комисията Гергана 

Кирилова). 

 

Протоколът с констатациите относно наличието и редовността на 

представените документи към офертите за участие в откритата процедура ще бъде 

изпратен в един и същи ден на всички участници, подали оферти за участие в 

процедурата за избор на изпълнител и ще бъде публикуван в профила на купувача 

на официалната интернет страницата на Община Лясковец. 

 

Изготвянето на настоящият протокол приключи на 31.03.2016 г. в 16.00 ч. 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

                       /П/ 

Председател: ……………. 

                       (адв. Гергана Кирилова) 

 

            /П /                    /П / 

1. …………….……    2. ……………..……. 

(арх. Костадин Чотов)    (инж. Милко Минев)  

             

            /П /                    /П / 

3. ………….……….    4. …………………… 

(инж. Светослав Димитров)   (инж. Тодор Тонков)   

         

            /П /                    /П / 

5. ………….……….    6. …………………… 

(Виолета Янкова)     (инж. Евелина Цонева)   

 

 

 

 

 


