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Изх.№70-00-822(1) 

от 04.12.2015 г. 
 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦАТА  
 

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект на Общ устройствен план на 

Община Гоце Делчев”, открита с решение №970/30.11.2015 г. на кмета на общината, 

идентификационен номер ГД/2015/ОПОП/У/15, уникален номер в РОП при Агенция за 

обществени поръчки 00098-2015-0014, дата на публикуване на обявлението в РОП – 

01.12.2015 г.  
 

Във връзка с поискани разяснения с вх. №70-00-822 от 03.12.2015 г. по документация 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет е 

„Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Гоце Делчев”, ви уведомяваме: 

Въпрос 1: 

Разполагате ли с Опорен план и специализирани схеми към заданието за изработване 

на ОУП-О Гоце Делчев (чл. 125 от ЗУТ)? 

Отговор: 

Към Техническото задание за изработване на проект на Общ устройствен план (ОУП) 

на Община Гоце Делчев има Опорен план и схеми. Поради технически проблеми 

(големината на файловете) за същите в профила на купувача за обществената поръчка е 

публикуван документ „Схеми“, в който е посочена хипервръзка (линк) към съответните 

документи: Опорен план, План-схема – Горски фонд, Комбиниран план-схема – Инженерна 

инфраструктура, План-схема – Поземлен фонд, План-схема – Собственост. 

Въпрос 2: 

Заданието съгласувано ли е с МС (НИНКН) в съответствие с чл. 125, ал. 6 от ЗУТ? 

Ако заданието е съгласувано, кога ще се публикува съгласувателното писмо? 

Въпрос 3: 

Заданието съгласувано ли е с МОСВ (РИОСВ) в съответствие с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ? 

Ако заданието е съгласувано, кога ще се публикува съгласувателното писмо? 

Отговор на въпроси 2 и 3: 
Заданието за изработване на ОУП на Община Гоце Делчев е съгласувано: 

Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство 

– писма изх. №0800-953/21.03.2013 г., №0401-622/23.09.2013 г.. Към същите има приложени 

Методически указания и изисквания на НИНКН; 

Министерство на регионалното развитие – писмо изх. №08-00-446/13.08.2013 г.; 

Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда и 

води – Благоевград – писма изх. №08-00-3317/14.08.2013 г., изх. №3262(1) от 22.08.2013 г.; 

Дирекция „Национален парк Пирин“ – писмо изх. №1380/26.08.2013 г. 

Писмата са публикувани в профила на купувача на интернет страницата на Община 

Гоце Делчев за поръчка 00098-2015-0014 „Становища и допълнителна информация към 

задание ОУП“. 
 

С уважение,  
 
 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ 

Кмет на община Гоце Делчев 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

http://www.gotsedelchev.bg/

