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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01410

Поделение: БД ЗБР

Изходящ номер: РД-ОП-51-U-10 от дата 28/07/2015

Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, 

във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки  с 

предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на 

обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха 

от наводнения и за риска от наводнения, и координация с 

консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново 

управление”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Адрес
бул. Св. Димитър Солунски № 66

Град Пощенски код Страна
Благоевград 2700 България

Място/места за контакт Телефон
гр. Благоевград 073 894107

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ралица Кукова

E-mail Факс
rkukova@wabd.bg 073 894102

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
гр. Благоевград бул. Св. Димитър Солунски № 66

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.wabd.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Провеждането на обществени консултации по Проектите на Картите 

на районите под заплаха и Картите на районите с риск от 

наводнения,  и координацията  им с консултациите по ПУРБ е 

ключов етап от изпълнението на ДН – въз основа на консултираните 

и съгласувани с ПУРБ Карти ще бъде изготвен Плана за управление 

на риска от наводнения /ПУРН/ за ЗБР за БУ, в това число и 

Програмата от мерки за предотвратяване и/или намаляване на риска 

от наводнения.
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При провеждане на обществените консултации следва да се спазват 

нормативните актове на Европейската общност, свързани с 

участието на заинтересовани страни при обсъждане на планове, 

програми и други документ  - Ръководство № 8 „Публично участие 

във връзка с Рамковата директива за водите” към Рамковата 

директива за водите 2000/60/ЕО; Директива 2007/60/ЕО за оценка 

на риска от наводнения; Закона за водите, Методиката по чл. 187, 

ал.2, т.6 от Закона за водите, и други свързани нормативни 

актове.

Организиране информирането на широката общественост и провеждане 

на обществени консултации по Проектите на  Картите на районите 

под заплаха от наводнения и Картите на районите с риск от 

наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление, 

съгласно изискванията на Раздел V „Информиране на 

обществеността” от Глава девета „Защита от вредното въздействие 

на водите” от Закона за водите, и чл. 10 от ДН.

 Основни дейности и задачи:

 Организационни дейности за  провеждане на обществените 

консултации:

Съгласно изискванията на чл.146р, ал.4 от Закона за водите в два 

централни ежедневника и в електронните средства за масова 

информация се публикува съобщение, че проектът на карите е 

обявен пред обществеността;

След обявяването на проектите на картите да бъдат организирани 4 

срещи с обществеността за обсъждане на картите на районите под 

заплаха от наводнения и за риска от наводнения, както следва: за  

басейна на р. Струма две срещи /в Благоевград и Перник/, за  

басейните на реките Места /в Разлог/ и Доспат /в с. Сатовча/ по 

една среща. За всяка от проведените срещи  да се изготви доклад, 

който да включва изразените  становища, мнения и препоръки в 

хода на проведените среща, както и списък на присъствалите.

Кореспонденция със заинтересованите страни, които са 

идентифицирани  в процеса на изготвяне на ПОРН  по чл.4 от ДН и 

РЗПРН по чл.5 от ДН;

Изпращане на покани  до заинтересованите страни и материали за 

запознаване преди срещата. Същите следва да са изпратени с 

обратни разписки за удостоверяване изпращането  и получаването 

им;

Публикуване на предварително съобщение за всяка провеждана среща 

в местните ежедневници, за датите на провеждане на срещите за 

уведомяване и покана  към широката общественост. Копия от 

публикациите в ежедневниците се представят към доклада за 

изпълнение в БДЗБР – гр. Благоевград;

Избор на подходящи зали за провеждане на обществените 

консултации (капацитет,  възможност за презентации);

Подготовка и разпечатване на материали за заинтересованите 

страни.

Провеждане на обществени консултации:

Посрещане и настаняване на заинтересованите страни, потвърдили 

участието си в организираните четири на брой работните срещи;

Ръководене на срещите, насърчаване участието в дискусия на 

присъстващите по представените презентации;

Водене на протокол на провежданите срещи;

Описване, събиране и документиране на всички мнения, становища и 

препоръки представени в хода на провежданите срещи. 

Изготвяне (включва разработване на концепция и отпечатване) на 
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дипляна за Проектите на Картите на районите под заплаха от 

наводнения и Картите на районите с риск от наводнения в ЗБР за 

БУ.

 Форма и представяне на резултатите от изпълнението: 

Финалният доклад да бъде представен на хартиен и електронен 

носител в два екземпляра на български език, както  и  500 бр.  

цветни дипляни за Проектите на Картите на районите под заплаха 

от наводнения и Картите на районите с риск от наводнения.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90713000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност

(в цифри): 22224   Валута: BGN

Място на извършване

Дейностите по организиране и провеждане на обществени  

консултации,  информиране на обществеността, и съгласуване на  

Проектите на Картите на районите под заплаха от наводнения и  

Картите на районите с  риск от наводнения, както и  координацията им  

с консултациите по Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ за  

Западнобеломорски район за басейново управление  следва да   

обхванат Западнобеломорски район за басейново управление на  

водите /ЗБР за БУ/.

код NUTS:

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят трябва да изготви и представи на Възложителя един  

Финален доклад, включващ анализ на  широката общественост и 

заинтересованите страни /описание на: присъствие по време на 

обществените консултации, активност на участниците,  

ангажираност към проблемите представени в презентациите, 

направени препоръки и др./ и  500 бр.  цветни дипляни за 

Проектите на Картите на районите под заплаха от наводнения и 

Картите на районите с риск от наводнения.

Финалният доклад се представя на български език в 2 /два/ 

еднообразни екземпляра, всеки един на хартиен и на електронен 

носител. 

Отчет и докладване:

Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя един Финален 

доклад съдържащ изпълнението  на т.VІ. от настоящото “Техническо 

задание”, включително 500 бр. цветни дипляни за Проектите на 

Картите на районите под заплаха от наводнения и Картите на 

районите с риск от наводнения  в ЗБР за БУ.

Срокът за изпълнение на поръчката е 90 дни, считано от датата на 

подписване на договора.

Финалният доклад и дипляните следва да бъдат представени в срока 

за изпълнение на договора, тоест до 90 (деветдесет) дни, считано 

от датата на сключване на договора, не по-късно от  30.10.2015 

г. 

Изисквания към Изпълнителя:

Експертите в екипа следва да притежават: 
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•Опит в прилагането на нормативните актове на Европейската 

общност, свързани с участието на заинтересовани страни при 

обсъждане на планове, програми и други документи;

•Опит в организиране на срещи, семинари, обсъждания и други; 

•Познават отлично европейското и национално законодателство в 

областта на водите и преди всичко: Рамкова директива за водите 

2000/60/ЕО; Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението 

на  риска от наводнения; Закона за водите, Методиката по чл. 

187, ал.2, т.6 от Закона за водите, и други свързани нормативни 

актове;

•Имат опит в изпълнението на успешно реализирани проекти, 

свързани с предмета на настоящата поръчка, които   да са 

свързани с организиране на срещи, семинари, обсъждания и други.

В екипа по изпълнение на поръчката е необходимо да бъдат  

включени   следните  експерти: 

•експерт връзки с обществеността или журналистика;

•експерт публична администрация; 

•експерт по ГИС/картография;

•технически сътрудник.

Ако в процеса на изпълнение на поръчката Възложителят установи 

нередности и/или  некачествено изпълнение на дейностите от 

страна на експерти на Изпълнителя, същият има право да изисква 

по всяко време от Изпълнителя да замени експерта/експертите с 

други имащи същата или по-добра квалификация.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 07/08/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

В случай, че желаете да вземете участие, може да представите 

офертата си в срок до 07.08.2015г., във времето от 9:00 ч. до 

17:30ч., във фронт – офиса на Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район”, с адрес гр. Благоевград  2700, ул. 

“Св. Димитър Солунски” № 66,  или по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка.  

Офертата може да се представи от Вас, или упълномощен от Вас 

представител.  Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с 

ненарушена цялост плик от участника или упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Плика се надписва по следния начин: 

                                                       О Ф Е Р Т 

А

До Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” гр. Благоевград 

2700, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66

За участие в процедура с предмет: 

„Провеждане на обществени консултации и информиране на 

обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха 
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от наводнения и за риска от наводнения, и координация с 

консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново 

управление”

................................................................

................................................................

......................

(име на участника)

................................................................

................................................................

.......................(пълен адрес за кореспонденция)

................................................................

................................................................

.......................(лице за контакт)

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се 

ползват никакви други фирмени печати и знаци. 

При изготвяне на ценовото предложение, следва да се има предвид, 

че общата цена не трябва да надвишава бюджетната рамка на 

Възложителя за настоящата поръчка – в размер до 22 224 /двадесет 

и две хиляди двеста двадесет и четири/ лева без ДДС или 27 780 

лева/ двадесет и седем хиляди седемстотин и осемдесет/ с ДДС.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаването. Възложителят не приема за 

участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства 

се отбелязват в регистъра по ал. 3.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях 

оферти. Срокът се определя в календарни дни. Възложителят може 

да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност 

на офертите си до момента на сключване на договора за  

обществена поръчка.

 Разглеждане на офертите на 10.08.2015г. от 11.00ч. в сградата 

на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. 

Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66. 

При сключването на Договора, избраният за Изпълнител следва да 

представи следните документи:

Документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, свидетелство за съдимост 

на членовете на управителните органи, както и гаранция за 

изпълнение на договора.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 07/08/2015 дд/мм/гггг
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