
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 

Изх № ДЛ005086 от 24.07.2015г. 

 

ДО 

 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

 

 

 

Относно: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 

процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е 

открита с решение № 13 от 08.07.2015г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0011. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ005086 от 21.07.2015 г. за разяснение по 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, в качеството ми на възложител, 

давам следния отговор на зададен от заинтересовано лице въпрос, както следва:  

 

 

Въпрос: 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване 

на проект за общ устройствен план на община Смолян”, Възложителят в Обявлението и в 

„Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата”, Раздел ІІ, т. 1.1. е 

посочил кои услуги са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка: 

„устройствена схема, общ устройствен план, подробен устройствен план с обхват минимум 1 

/един/ цял квартал или задание за изработване на общ устройствен план”. Следва ли 

участникът да е изпълнил само една от трите изброени като еднакви или сходни услуги: 

1. Устройствена схема 

2. Общ устройствен план 

3. Подробен устройствен план с обхват минимум 1 /един/ цял квартал; 

или участникът следва да е изпълнил кумулативно „устройствена схема, общ устройствен 

план, подробен устройствен план с обхват минимум 1 /един/ цял квартал”. 
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Отговор: 

Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в 

т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, участникът 

трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, а именно: услуга по 

изработване на устройствена схема, общ устройствен план, подробен устройствен план с 

обхват минимум 1 /един/ цял квартал или задание за изработване на общ устройствен план. 

Видно от посоченото възложителят е използвал при определянето на сходните услуги 

разделителния съюз „или“ – следователно за постигане на съответствие с минималните 

технически изисквания за допустимост възложителят не изисква участникът кумулативно да е 

изпълнил всички дефинирани като еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 

услуги, а е достатъчно участникът да е изпълнил 1 /една/ от определените като еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка услуги, а именно изработване на: устройствена 

схема; или общ устройствен план; или подробен устройствен план с обхват минимум 1 /един/ 

цял квартал; или задание за изработване на общ устройствен план. 

 

 

  /положен подпис и печат/ 

С уважение: 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Kмет на община Смолян 


