
  

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ОЦИФРЯВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

НА С. БАНИЦА, С. БЕЛИ ИЗВОР, С. ДЕВЕНЕ, С. ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ И С. ТРИ 

КЛАДЕНЦИ, ОБЩИНА ВРАЦА” 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Оцифряване на плановете за регулация 

на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. 

Три кладенци, община Враца”, която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава девета от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Крайната цел на изпълнението на поръчката е разширяване на единния цифров 
модел на плана за регулация на гр. Враца в ГИС с цел по-ефективна работа на 
администрацията и по-добро обслужване на населението. 

 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общата площ на територията на действащите планове за регулация в населените 

места с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци е 

приблизително 910 хектара. 

 

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ (ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ) 

Община Враца, след сключване на договор с Изпълнителя, по уточнен график с 

него ще предостави следните материали и данни: 

1. Планове за регулация в графичен вид на населените места с. Баница, с. Бели 

извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци 

2. Други материали, които биха спомогнали за успешното приключване на 

обекта. 

Действащите към момента регулационни планове за различните населени места 

са в различно състояние. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА РАБОТА 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА 

За изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят е необходимо да извърши 

следните дейности: 

 Дейност 1 : Сканиране на изходните материали; 

 Дейност 2 : Георефериране на сканираните изображения; 

 Дейност 3 : Оцифряване на регулационните планове на населените места с. 

Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци; 

 

Цифровият модел трябва да включва всички елементи на плана за регулация, 

които съществуват на графичния източник:  

1. Границите, устройствени зони, конкретното предназначение и режима на 

устройство на поземлените имоти и др. 

2. Уличнорегулационните и вътрешнорегулационните линии на урегулираните 

поземлени имоти, номерата на кварталите и на урегулираните имоти 

(включително отрежданията) 

3. Бордюрни линии и тротоари, осови линии и осови точки (с номерата им), 

котировките по напречните профили на улиците, радиуси. 

 

Оцифряването следва да бъде извършено с необходимата точност, като се отчете 

графичната точност на плановете в съответния мащаб. 

Информацията следва да е структурирана в съответните слоеве. Цифровият 

модел на регулационния план на населените места с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. 

Голямо Пещене и с. Три кладенци следва да бъде изработен в съответствие с 

изискванията на действащата Нормативна уредба. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са: 

 Очаквани резултати от дейност 1: В резултат на дейността възложителят трябва 

да получи архив със сканираните изходни материали; 

 Очаквани резултати от дейност 2: В резултат на дейността възложителят трябва 

да получи геореферирани изходни материали в съответствие с нормативните 

изисквания в областта. 

 Очаквани резултати от дейност 3: В резултат на дейността възложителят трябва 

да получи допълнен цифров модел с регулационните планове на населените 

места с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, 

отговарящ на нормативните изисквания в областта на кадастъра и 

устройственото планиране и съгласно изискванията на настоящото техническо 

задание. 

 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Срокът за изпълнение на обществената поръчка следва да бъде не по-

дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни и не по-кратък от 90 (деветдесет) 

календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка 

следва да бъде цяло число!  

Участник който посочи по-дълъг срок за изпълнение или по-кратък срок за 

изпълнение от посочените срокове по-горе ще  бъде отстранен от по-нататъшно участие 

в обществената поръчка. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от датата на 

подписване на договора. 

 

МАТЕРИАЛИ И ПРИЕМАНЕ НА ЦИФРОВИЯ МОДЕЛ НА ПЛАНА ЗА 

РЕГУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С. БАНИЦА, С. БЕЛИ ИЗВОР, С. 

ДЕВЕНЕ, С. ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ И С. ТРИ КЛАДЕНЦИ 

За изработения цифров модел Изпълнителят предоставя на Възложителя: 

1. Актуализиран цифров модел на плана за регулация на гр. Враца в *.cad4 

формат в координатна система БГС 2005- Кадастрална. Записът на цифровия 

модел да бъде на оптичен носител за еднократен запис. 

2. Архив на сканираните регулационни планове  

3. Резултати и параметри на трансформациите 

4. Оцифрения действащ план за застрояване в графичен вид на 

недеформируема основа в координатна система БГС 2005- Кадастрална 

5. Изработеният цифров модел на плана за регулация се приема от комисия, 

назначена от Възложителя. 

  

НОРМАТИВНА ОСНОВА 

Дейностите по изработване на цифров модел на плана за регулация на 

населените места с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три 

кладенци следва да се извърши при спазване на следните нормативни документи: 

1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

2. Наредба №8 от 14.06.2001 г.  за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове. 

3. Наредба №5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на 

кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на 

почвените категории. 

4. ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) 

5. Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването 

и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ, 

брой: 4, от дата 13.1.2017 г 
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6. Наредба №3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, 

правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 

7. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на 

възлагане 

  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Участниците трябва да имат необходимото техническо оборудване за 

изпълнение на поръчката, както и съответния лицензиран софтуер. 

В екипа за изпълнение на дейностите по договора да бъдат включени 

правоспособни лица в областта на кадастъра и регулацииите. 
 
 


