
                       ОБЩИНА МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

e-mail: mt_kmet@mail.bg 

 

 

До участниците закупили 

документация за участие в 

обществена поръчка с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО” 

 
Относно: Получено искане за разяснение с Вх. № 70-00-2/02.01.2014г. във връзка 

с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за 

общ устройствен план на община Малко Търново” 

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

 
На основание чл. 29 и сл. от ЗОП Община Малко Търново дава следните разяснения на 

поставените въпроси: 

 

 Въпрос: В РЕШЕНИЕ №550 от 13.12.2013 г. на АГЕНЦИЯ ПО 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, както и в „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

МАЛКО ТЪРНОВО" ясно е посочено, че „Предмет на настоящата обществена поръчка е 

изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на Община Малко Търново, 

включващ и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)." Също така е 

посочено, че в състава на екипа ангажиран за изпълнение на поръчката от участника, 

трябва да има включен „Експерт 9“ - експерт по оценка за съвместимост - висше 

образование в някоя от специалностите в професионално направление „биологически 

науки", с минимум о години професионален опит по специалността ; 

* Посоченият експерт следва да извършва или да имат опит в научна дейност 

и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени 

консултации или екологични анализи и други е областта на опазване на 

местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 към ЗБГ и да е участвал в 

изготвянето на Оцета за съвместимост. 

Предвид това, че в „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО" на стр.З. 

III.Общи изисквания към участниците, 3.1. Условия за участие в процедурата, 3.1.2. 

Обществената поръчка не се дели на обособени позиции и участниците трябва да 

подадат оферта за цялата обществена поръчка съгласно изискванията на настоящата 

документацията за участие, Ви моля да разясните дали тези изисквания не са в 

противоречие със Закона за биологичното разнообразие чл. 31 а. и по точно с 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА 

ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗM. - ДВ. БР. 3 ОТ 2006 Г.) В сила от 

01.07.2004 Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. Бр. 57 от 2 Юли 2004г„ изм. ДВ. бр.З от 10 

Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.. изм. и доп. ДВ. бр.38 

от 18 Май 2012г. изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г. чл.16, ал.1 т. 3, и ал.3 
 



 
Отговор: Не, изискванията не са в противоречие със Закона за биологичното 

разнообразие чл. 31 а. и по точно с НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. 

ИЗM. - ДВ. БР. 3 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.07.2004 Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. Бр. 57 

от 2 Юли 2004г„ изм. ДВ. бр.З от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 

Януари 2011г.. изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г. изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г. чл.16, 

ал.1 т. 3, и ал.3 

Съгласно чл. 16. (1) от НУРИЕОПП докладът за ЕО или екологичната част на 

плана/програмата се възлага за разработване от възложителя на колектив от експерти с 

ръководител, всеки от които представя лично попълнена декларация, че не е лично 

заинтересуван от реализацията на плана/програмата. Като в ал. 3 на цитираната по-горе 

наредба изчерпателно се посочва случаите на лична заинтересованост, а именно: 

„Експертите по ал. 1 не са лично заинтересувани, когато: 

1. не са възложител на плана/програмата; 

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

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

на плана или програмата; 

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

органи по чл. 10 ЗООС; 

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

12, ал. 1, т. 1 ЗООС.“ 

 „Възложител“ в конкретния случай се явява Община Малко Търново, което 

означава, че следва и ще се съблюдават декларираните обстоятелства относно 

свързаните лица по отношение на Община Малко Търново.  

 Възложителят има право на контрол през цялото време на извършване на 

възложената работа. В това число ще съблюдава извършената работа да бъде съобразена 

със становището на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – 

Бургас при изготвяне на Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС).  

 Възложителят има право при всяко съмнение за нередност да откаже приемането 

на която и да е част от извършената работа, да иска нейната преработка както и да 

сигнализира надлежните държавни органи за това. 

 

 

 

 

 

С уважение:_______________________ 

Илиян Янчев   

Кмет на Община Малко Търнво 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЙ                                                         


