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ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава 

XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - 

ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“, открито с обява на кмета 

на община Смолян № 04 от 01.11.2016 г., публикувана заедно с цялата документация на 

сайта на възложителя на интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1769 - 

профил на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана 

информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9058110 

 

 

Днес, 21.11.2016 г., в 08:45 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № 32 от 21.11.2016 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова – Зам. кмет на Община Смолян. 

 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова- Директор на дирекция „СИиОС“  в община Смолян. 

Симеон Атанасов Велинов – Старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 

правоспособен юрист, магистър. 

Евдокия Сергеева Волевска – Младши експерт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 

правоспособен юрист, магистър. 

инж. Анастасия Василева Василева – Младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян. 

 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представената оферта 

всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 

3.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ бр., както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1769
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№ 

Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „ДЮЛГЕР“ ООД ДЛ009106 18.11.2016 г. 09:55 ч. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „РИС-ПРО“ ДЗЗД ДЛ009119 18.11.2016 г. 14:18 ч. 

3. ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – 

КОНГЛОМЕРАТ – СТРОЙ“ 

ДЛ009382 18.11.2016 г. 16:10 ч. 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. При отварянето на офертите не присъстваха представители на участника. 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Комисията обяви ценовите и техническите предложения. 

Членовете на комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения, 

след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

6. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИКА: 

 

 

6.1.  „ДЮЛГЕР“ ООД 

 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

 

246 858.26 лева  

без ДДС 

1.1. Ценови показатели 

1.1.1. Часова ставка 3.20 лева/час 

1.1.2. Допълнителни разходи за труд 100% 

1.1.3. Допълнителни разходи за механизация 45% 

1.1.4. Доставно-складови разходи 10% 

1.1.5. Печалба 10% 

 

2. 

Срок за изпълнение на обществената 

поръчка 

63 /словом шестдесет и три / 

календарни дни, считани от 

извършването на подписване на 

протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, 

издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, 

ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 
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  Гаранционните срокове на изпълнените 

видове строителни работи 

Съгласно минимално определените в чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

 

Б. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

Подход и програма за изпълнение на поръчка с предмет:  

„ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, 

ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“. 

Изготвена от участника „ДЮЛГЕР“ ООД, гр. Смолян 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

I. Организация и начин на изпълнение за изпълнение на поръчката. 

1. Предмет 

2. Съществуващо положение 

3. Проектно решение 

3.1.  Канализация 

3.2.  Подпорни стени 

3.3.  Пътна част 

4. Организация на строителството 

5. Начин на изпълнение – Приложена е таблица с видовете дейности състоящи се от: 

5.1.  Част канализация 

5.2.  Част пътна 

Видовете СМР са декомпозирани по задачи. Приложен е времеви график на изпълнение: 

1. Подготвителни работи, разполагане на техника и фургони, устройване на складови 

площи. 

2. Същинско строителство  

 Част канализация 

 Част пътна 

 Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п ръчно 

 Изкоп с багер зем.почви при норм. у–вия на транспорт 

 Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в ср.ск. почви с къртач 

 Изкоп за основи на пътни съоръжения в тзп, ръчно 

 Изкоп за основи на пътни съоръжения в ср.ск. почви с къртач 

 Кофраж за прави страни 

 Кофраж за покривна плоча и стълбища 

 Полагане бетон В20 филцов в стени, бпомпа 

 Полагане на бетон В25 филцов за покривни плочи и стълбища 

 Изработка и монтаж армировка– об. и ср. сложност 6 до 12 мм от аз 

 Направа барбакани Ф100 

 Хидроизолация един пласт топло битумно лепило 

 Трамбована глина 

 Дренаж от ръчно нареден камък 

 Направа на дилатационна фуга 3 см. от стиропор 

 Направа насип за пътища и жп линии в скални почви 

 Изкоп с багер с натоварване на транспорт за обратен насип зад стената 

 Превоз бетон на 8 км. 

 Направа и демонтаж на работно скеле иглолистен материал. 

3. Демобилизация на ресурсите, съставяне на акт.обр.15, предаване обекта на възложителя. 
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II. Стъпки за изпълнение. 

1. Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите – разполагане на техника и фургони, 

устройване на складовите площи.  

2. Започване на същинското строителство 

2.1.  Изпълнение на част Пътна – съоръжения/подпорни стени. Този под етап е разделен 

условно на четири цикъла.  

2.2.  Изпълнение на част Канализация 

2.3.  Изпълнение на част Пътна – настилки 

3. Демобилизация на ресурсите, съставяне на акт.обр.15, предаване обекта на възложителя. 

III. Последователност на предвижданите за изпълнение дейности съгласно техническите 

спецификации и  количествената сметка и ресурсната обезпеченост на изпълнение на всеки вид 

СМР. 

Предоставени са в табличен вид последователността на изпълнение на видовете СМР. 

1. Подготвителни работи, разполагане на техника и фургони, устройване на складови площи. 

1.1.  Част пътна 

• Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п ръчно 

• Изкоп с багер зем.почви при норм. у–вия на транспорт 

• Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в ср.ск. почви с къртач 

• Изкоп за основи на пътни съоръжения в тзп, ръчно 

• Изкоп за основи на пътни съоръжения в ср.ск. почви с къртач 

• Кофраж за правни стени 

• Полагане бетон В20 филцов в стени, бпомпа 

• Изработка и монтаж армировка– об. и ср. сложност 6 до 12 мм от аз 

• Превоз бетон на 8 км. 

• Направа барбакани Ф100 

• Направа на дилатационна фуга 3 см. от стиропор 

• Направа и демонтаж на работно скеле иглолистен материал 

• Кофраж за покривна плоча и стълбища 

• Полагане на бетон В25 филцов за покривни плочи и стълбища 

• Хидроизолация един пласт топло битумно лепило 

• Трамбована глина  

• Дренаж от ръчно нареден камък  

• Направа насип за пътища и жп линии в скални почви/обратна засипка зад стени/ 

• Изкоп с багер с натоварване на транспорт за обратен насип зад стената 

1.2.  Част канализация  

1.3.  Част пътна /настилки/ 

1.4.  Демобилизация на ресурсите, съставяне на акт.обр.15, предаване обекта на възложителя.  

IV. Технология за извършване на дейностите.  

1. Геодезическо замерване  

2. Изкопи 

3. Оформяне на изкопи. 

След приемане на готовия изкоп ще бъдат изпълнени следните основни СМР: 

1. Направа на кофраж 

2. Монтаж на армировка 

3. Монтаж на барбакани 

4. Направа на дилатационна фуга и бетонови работи 

5. Обмазване с горещ битум за хидроизолация 

6. Дренаж от реден камък 

7. Обратно засипване и монтаж на парапет. 

Направата на монтаж включва следните процеси: 

1. Кофражни масла 

2. Почистване и третиране на формите  

3. Декофриране 

4. Армировка 
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Залагат се и барбаканите в съоръжението и се изпълнява дилатационна фуга от страна на вече 

готова ламела, съгласно проект. Бетоновите работи ще включват технологични процеси. След 

декофрирането ще се пристъпи към обмазване на задната страна на подпорната стена с един 

пласт горещ битум. Зад стените ще бъде изпълняван дренаж от ръчно реден камък с минимална 

ширина 40 см. Насипът ще се изпълни от скален материал. 

  Канализацията ще се изпълнява по следната принципна технология: 

1. Направа на ревизионни шахти /РШ/ и дъждоприемни решетки. 

2. Изпробване на канализацията 

След положената канализация ще се пристъпи към оформяне на основата за полагане на 

настилка. На местата където има съществуваща настилка и/или бордюри, същите ще бъдат най 

– напред развалени/отстранени и извозени от обекта. Ще бъдат положени видими бетонови 

бордюри/тротоарни бордюри върху пясъчна основа и полагане на трошенокаменната настилка 

служеща за основа. Полага се битуамен разлив. Полагането на асфалтобетоновата смес /плътна 

смес за горен пласт/ става машинно с асфалтополагаща машина. След приключване на 

асфалтирането ще се пристъпи към полагане на вертикална и хоризонтална пътна маркировка. 

След приключване на работите ще се демобилизират и извозят ресурсите от обекта, терена ще 

се почисти. 

V. Описание на влаганите материали. 

Предоставени са в табличен вид предвижданите за влагане материали както следва: 

• Баластра и скален материал за обратно засипване 

• Пясък за подложка под и над тръби 

• Вълнообразни тръби PEHD SN4 Ф315; Вълнообразни тръби PEHD SN4 Ф200 

• Бетонови тръби Ф 1000 за РШ 

• Конус за улични РШ 

• Капаци за РШ 

• Чугунени отводнителни решетки 

• Дъждоприемни решетки 

• Асфалтобетон–пл.смес за горен пласт 24 кг./М2/1см. /мазут/ 

• Битум за пътни настилки 

• Трошен камък за пътно легло фракция 4–8; фракция 12–16; фракция 8–12,50 

• Видими бетонови бордюри 18/35; Видими бетонови бордюри 8/20  

• Настилка от бетонови плочи 

• Стандартни пътни знаци I типоразмер с отражателно  фолио с едрозърнеста структура 

заедно със стойки 

• Маркировка със стандартна бяла боя без перли  

• Дървен материал 

• Бетон В20 филцов; Бетон В25 филцов 

• Армировка 

• PVC тръби за барбакани Ф100  

• Хидроизолация един пласт топло битумно лепило 

• Трамбована глина 

• Ръчно нареден камък  

• Стоманен парапет 

• Дилатационна фуга 3 см. от стиропор 

VI. Ресурсна обезпеченост изпълнението на обекта – механизация и човешки ресурс с 

описание на разпределение на задачи и отговорности. 

1. Планирани човешки ресурси и описание на разпределението на задачи и отговорности. 

2. Инженерно технически персонал 

2.1.  Технически ръководител 

2.2.  Строителен инженер по част „Канализация“ 

2.3.  Строителен инженер по част „Пътна“ 

2.4.  Инженер – геодезист 

2.5.  Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

2.6.  Специалист по контрол на качеството 
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3. Изпълнителски състав  

3.1.  Изкопчия 

3.2.  ВИК – работник 

3.3.  Арматурист  

3.4.  Кофражист  

3.5.  Бетонджия  

3.6.  Работник изолации  

3.7.  Работник настилки  

3.8.  Работник железни конструкции  

3.9.  Общ работник  

Представено е описание в табличен вид на планираната основна механизация, която ще се 

използва при изпълнението. 

VII. Приложения  

1. Линеен график на изпълнение на поръчката 

2. Диаграма на работната ръка  

3.        Диаграми на механизацията 

 
Стратегия за управление на риска. 

В настоящата стратегия за управление на риска се анализират дефинираните от Възложителя 

рискове, определят се проявните им форми, които могат да възникнат в процеса на 

изпълнение, оценят и се анализират вероятността от възникване и степента на влияние на 

определените рискове в рамките на проекта. Стратегията има за цел да идентифицира, за всяка 

една форма на проявление на съответния риск, подходящи мерки за предотвратяване на 

настъпването, мерки за елиминиране/ минимизирането на последиците при настъпване, 

мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора и 

дейности/мерки за контрол върху изпълнението на тези мерки. Идентифицираните от 

Възложителя рискове, които ще бъдат предмет на следващото изложение са както следва: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта; 

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнението: 

- Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които 

не съответстват на изискванията на възложителя; 

- Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РИСКОВЕ, ФОРМИ НА 

ПРОЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТТА НА ВЪЗНИКВАНЕ И СТЕПЕН НА 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА. МЕРКИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ. 

За да се анализират посочените от Възложителя рискове респ. да се оцени степента на 

влиянието им, трябва първо да се определи вероятността от настъпване на риска и второ да се 

предвиди каква може да бъде тежестта на вредата, която той би могъл да породи и Ето защо, за 

всяка идентифицирана опасност се определят елементите на риска - вероятност от 

възникване, експозиция и последици. 

МЕТОДИКА: В следващото изложение е представена най-общо методиката по която 

участникът е извършил анализа на проектните рискове. Възприет е цифров израз на 

степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата и система за относителна 

градация. (Р) като степен на влияние върху изпълнението на дейностите по договора, съставена 
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от произведението на трите параметъра - вероятност от възникване (В), експозиция (Е) и 

последици (вреда) (П). 

Р = В х Е х П 
 
Цифров израз и градация на параметрите: 

 

 

Вероятността за възникване се преценява с оглед спецификата на изпълняваните 

дейности, характера на работната среда/мястото на възникване, техническите възможности за 

избягване на вредата; човешките възможности за избягване или ограничаване на вредата 

(квалификация, опит, практически знания и умения, взаимодействие между хората, 

психологически, социални и ергономични аспекти и др.); 

Честотата на експозицията се градира по следния начин: 

 

 

Последиците /вредите се преценявт съобразно: вида на обектите, засегнати от въздействието 

(хора, имущество, работна и околна среда); тежестта на възможните последици върху поетите 

задължения; обхвата на вредата спрямо целения резултат. При преценката се взема предвид и 

отчетената ефикасност на предприетите мерки. 

Последици (вреди) (П) 

' ' ■ . . ... _ .. ._ • 1.0 Малки Не дават отражение върху изпълнението 

3.0 
Значителни В определени случаи могат да окажат забава или временно 

възпрепятсвтване на изпълнението 

7.0 Сериозни Възможно негативно влияние в широк мащаб 

15.0 Опасни Непосредствен негативен ефект в широк мащаб 

40.0 Катастрофални Крайно неблагоприятно и препятстващо влияние за целия проект 

Вероятност (В) 

0.1 Практически невъзможна 

0.2 Минимална 

0.5 Малко възможна 

1.0 Малко възможна, но възможна в ограничен случай 

2.0 Ниска 

3.0 Напълно възможна 

6.0 Относително висока вероятност 

10.0 Много висока 
 

Честота на експозиция (Е) 

0.5 Твърде ниска 

1.0 Много ниска 

2.0 Ниска 
 

3.0 Средна (до 1/6 от времетраенето на проекта) 

6.0 Достатъчно висока (до 1/2 от времетраенето на проекта) 

10.0 Непрекъснато, през цялото работно време 
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На базата на горните параметри и посочената формула се прави класация на степента 

на влияние на риска върху изпълнение на дейностите. 

 

 

Оценката на риска е краен резултат, който установява допустимостта на риска и 

необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и 

ограничаване. 

Мерките, които следва да се вземат: 

В рамките на този етап трябва да бъдат предвидени адекватни мерки, които трябва 

да се предприемат е оглед предотвратяване, отстраняване / ограничаване, мониторинг и 

контрол на степента на влияние. Тази фаза от оценката има за цел да осигури превенция и 

преодоляване на влиянието. За да се реализира това следва да се предложат ефективни и 

ефикасни мерки, намиращи се възможно най-високо в йерархията на действията. 

 
Оценката завършва с определяне на приоритетите и разработване на програма за изпълнение на 

необходимите мерки. 

За изпълнение на настоящия проект и предвид методиката на цялостната оценка на риска, могат 

да се маркират следните параметри на стратегията по управлението му: 

І.  ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ (ДЕФИНИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ): 
1.1 Времеви рискове 
• Закъснение началото на започване на работите; 
• Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

• Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта; 
1.2 Рискове свързани с качеството на изпълнението: 

• Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, 

които не съответстват на изискванията на възложителя; 

Ефикасност на наличните мерки (М) 

0.6 Приложените мерки са ефикасни 

0.8 Приложените мерки са частично ефикасни 

1 Приложените мерки са неефикасни 
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• Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

От така зададените рискове, са анализирани и определени следните ФОРМИ НА 

ПРОЯВЛЕНИЕ, които са, изхождайки от предходен опит при реализацията на сходни 

проекти, най-често проявими и обуславят рисковото събитие. 

IІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ФОРМИТЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

Съгласно изискването на Възложителя, в настоящата стратегия за управление на риска, са 

разгледани рискове, чието настъпване зависи от участника и които са конкретно посочени от 

Възложителя като потенциално възможни. 

1. Времеви рискове /Дефинирани от Възложителя/ 

Времевите рискове са напълно допустими по време на изпълнение на проекти в строителството 

и тяхното управление е сравнително трудно, тъй като не всяка проявна форма може да бъде 

своевременно предвидена от дружеството. Въпреки това, с оглед дългогодишната практика и 

опит със сходни по обем и вид обекти от страна на „Дюлгер” ООД, предвидените ефективни и 

ефикасни мерки за предотвратяване на възникването и елиминиране/минимизиране на 

последиците, степента на влияние на времевия риск може да бъде сведена до средна 

въпреки, че вероятността от настъпване е висока. 

1.1) Дефинирано от Възложителя събитие: Закъснение в началото на започване на 

работите: 

Това рисково събитие дава своето отражение в забавяне на по-нататъшните строителни процеси 

и може да доведе до нежелани допълнителни разходи по отстраняване на възникналите 

нередности с цел наваксване на първоначалната забава. Изпълнителят е длъжен да обезпечи 

нормален комуникационен и работен процес с останалите участници в инвестиционния процес 

за да се осигури нормално и своевременно започване на строителството. Основна задача пред 

дружеството на този етап е ранното установяване на всички обстоятелства, които могат да 

дадат отражение върху законосъобразното и планирано започване на дейностите по проекта в 

т.ч първоначална доставка на основни материали,съоръжения и конструкции за временното и 

основно строителство, осигуряването на необходимите човешки и технически ресурси. С оглед 

ранния етап на възможното възникване вероятността е ниска, а степента на влияние средна. 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

1. Затруднения в комуникацията и координацията в работата между дружеството и 

останалите участници в строителството - Възложител, проектант, стр. надзор и др., които 

се отразяват на започването на строителния процес и са по вина на изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията 

на Възложителя: 

1. Своевременно запознаване/осъществяване на контакт с останалите лица-участници в 

строителния процес, които могат да имат отношение относно започване изпълнението на 

дейностите: Възложител, Проектант, Строителен надзор, лице упражняващо авторски надзор, 

технически лица и администрация непосредствено след възлагане на поръчката; 

2. Изготвяне на конкретна комуникационна стратегия и определяне на конкретни лица, 

осъществяващи комуникация/координация между заинтересованите страни в проекта. 

Предварителна проверка на документите в т.ч разрешението за строеж, запознаване и спазване 

на нормативната уредба, прилагане на всички правила и процедури на административните 

структури/органи. Предварително проучване на евентуални предстоящи изменения в 

нормативната база. Ползване на правни консултантски услуги, актуализиране на правно-

информационната система АПИС, проследяване на форумите за обществени обсъждания и др. 
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3. Отправяне на искане за необходимата информация към всички участници относно 

административно-правния статут и етапа на готовност обезпечаващи стартирането на 

строителството и предоставяне на такава от страна на дружеството; 

4. Ръководителят на проекта съставя чек лист с необходимите документи и срокове за 

набавяне или подписването им и подготвя съгласно Календарния график за изпълнение на 

проекта уведомителни писма - покани към заинтересованите страни да присъстват на 

съставянето и подписването на необходимите протоколи/актове и документи. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Пряка намеса от страна на ръководството на дружеството в информационния обмен с 

останалите участници и замяна или допълване на екипа за комуникация с тях. 

Запознаване на ангажираните лица с констатираните грешки, несъответствия или 

изменения и планирана намеса с цел промяна в предварително планираното, за да се 

спести време в периода на реално изпълнение; Създаване на допълнителни работни 

групи с цел ускоряване разработването и предоставянето на липсващата информация; 

2. При непредставяне на необходима за започването информация ще се предприемат 

мерки и ще се потърси алтернатива за експресното им набавяне като ще се потърси 

съдействие от компетентните органи и лица. При наложителни изменения в проекта, 

същите се изпълняват възможно най-бързо, като се предприема актуализиране на 

времевия график и плана за управление на проекта чрез включване на допълнителни 

ресурси за скоростно изпълнение/преработка; 

3. Незабавно информиране на работното звено или др. лица, за чиято дейност се отнася 

промяната. Указване на съдействие, обучение или методически указания на тези лица за да 

се обезпечи изпълнението на СМР в договорения срок и характеристики. 

4. Привличане на медиатор в отношенията с останалите заинтересовани страни с цел решаване 

на конфликта и обезпечаване безпроблемното изпълнение на предстоящите строителни 

работи. 

2. Констатиране наличието на обстоятелства, възпрепятстващи започване на СМР, 

които не са могли да бъдат установени на по-ранен етап от изпълнителя; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Обстойна предварителна документална проверка на изходната информация от конкретно 

определен екип на дружеството, която цели, във възможно най-ранен етап, да се открият 

/предотвратят евентуални забави в т.ч ползване на правни и консултантски услуги, експертни 

мнения, делегиране на задачи на предварително определени специалисти в дружеството; 

2. Провеждане на оглед и проучвания на терен преди откриване на строителната площадка 

и сравняване с наличната документация с цел ранно установяване на евентуални неточности, 

които биха довели до закъснение при започването на строителството; 

3. Присъствие на технически компетентно лице от дружеството в работните срещи и 

подготовка на откриването на строителната площадка за да не се допусне забава по причина на 

дружеството; 

4. Проучване за евентуални предпоставки, които могат да доведат до изменение на инв. 
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проект. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Обсъждане с Възложителя, Проектанта, Стр.надзор или други компетентни лица, на 

мерки за решаване на проблема и своевременно изпълнение на взетите решения; 

2. Преструктуриране на създадената организация на планираните ресурси с цел създаване 

на времеви резерв за наваксване на евентуалното закъснение на по-късен от строителството. 

3. Започване на работа на друг участък от работната площадка или изпълнение на друг вид 

СМР, който не е засегнат от риска. 

4. Актуализиране на мерките за компенсиране на закъснението чрез реорганизация на 

екипите за изпълнение и компенсиране на закъснението или чрез прехвърляне на задълженията 

към други или включване на нови участници в етапа на изпълнение. 

3. Забава в доставката на основни материали или технологично 

оборудване/предварително изготвени елементи от строежа, необходими за 

започването на СМР. 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Предварително изготвяне на график на доставките съобразно общия времеви график на 

обекта със заложен времеви резерв; 

2. Основните строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката ще бъдат договорени с избран доставчик преди стартирането на поръчката. 

Предварителен избор на алтернативни доставчици. Свеждане на графика на доставки до 

знанието на тези контрагенти. 

3. Предварителна доставка на материали в складовата база на дружеството, която се намира 

в границите на гр. Смолян. 

4. Поддържане на постоянен контакт с доставчика и проследяване дали изпълнението на 

поръчката се движи съгласно заложените времеви рамки. „Дюлгер” ООД разполага с много 

добра финансова история, с което се намалява риска от забавяне на доставки, вследствие 

ненавременни плащания към доставчици, забавяния на плащания към работниците, различни 

такси, които също могат да се отразят върху срока за доставка. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Активиране на доставки от алтернативни източници и/или финансово стимулиране на 

доставчиците с цел предсрочно изпълнение на подадените към тях заявки като за материалите 

не се допуска да бъдат подменяни с други, невключени в списъка с одобрени материали, без 

изричното съгласие на Възложителя. 

2. Обезпечаване наличността от материали чрез доставка до временна приобектова 

складова площ мин.един ден преди планираното им влагане. 

3. Инструкция до техническия ръководител на обекта за извършване на ежедневен контрол 

на складовата наличност на обекта и за ранно подаване на заявка за необходимо количество и 

вид материал; 
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4. Преработване на времевия график, като се преместват напред във времето за изпълнение 

етапи от проекта, за които няма проблем с извършването на доставки. Всички предприети 

мерки няма да окажат влияние върху качеството на изпълняваните СМР. 

1.2) Дефинирано от Възложителя събитие: Изоставане от графика при текущото 

изпълнение на дейностите; 

Що се отнася до текущото изпълнение на работата, изпълнителят има за задача да поддържа 

необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите и да 

обезпечава тяхната ефективност и безопасност на работа, съгласно предвиденото в офертата. На 

следващото място от решаващо значение е спазването на проектната документация и 

създаването на актове и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. Текущите строителни работи следва да са съобразени и със задължителните 

указания на проектанта, възложителя и строителния надзор дадени по време на изпълнение. С 

оглед на непосредствената близост на обекта до жилищни сгради и причиненото неудобство на 

живущите следва да се предвиди риска от изоставане от графика породено от действия на 

изпълнителя, които са причина за обществено недоволство. Тъй като този риск оказва влияние 

върху заложените междинни срокове и евентуалното натрупване може да доведе до цялостно 

закъснение в изпълнението, степента на влияние се определя като висока и се допуска 

средна вероятност за настъпването му. 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

1. Недостатъчен и/или неефективен работен състав; - в т.ч стачка, текучество и др. 

Констатиране на сериозни нарушения по Наредба № 2 от 22.03.2004 година за минималните 

изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР, които могат да доведат до трудови злополуки; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Предварителен подбор/сформиране на вече проверени работни звена в изпълнителския 

състав. Определяне на оперативен Тех.ръководител, доказал своя авторитет и квалификация 

сред изпълнителския персонал. Провеждане на разяснително-информационна кампания сред 

работниците, която цели да обясни параметрите на проекта и да мотивира персонала. 

Уточняване на планираното работно време, заплащане на труда, разпределение на раб.ръка и 

задачи за да се избегнат непредвидени обстоятелства от трудово-правен характер. 

Преобладаващата част от предвидените работници имат дългогодишен трудов стаж в 

дружеството и са вземали участие при реализирането на сходни обекти, което минимизира 

степента на несигурност и елиминира възможността от стачка и текучество. Сформиране на 

резервни работни звена и/или технически експерти. Подготовка на финансов и организационен 

ресурс за наемане на допълнителна работна ръка или експертен персонал при необходимост; 

2. Ежедневен контакт на техническия ръководител с персонала и анализ на постъпили 

мнения и оплаквания от тях и свеждането им до знанието на управителя. Преглед на 

изпълнението - чрез съпоставка с инв.проект, времеви график и технологични изисквания от 

страна на тех.ръководител на обекта и ранно установяване на отклонения. 

3. Набавяне и предоставяне на лични предпазни средства, информиране и инструктиране 

на работещите на обекта относно правилата на безопасно изпълнение на предстоящите СМР . 

Проиграване на тренировки с възможни ситуации на обекта. 

4. Техническият ръководител и Отговорникът по ЗБУТ ежедневно следят за изпълнението 

на предписанията на ПБЗ, вътрешните мерки по ЗБУТ, инструктажите, плановете за аварии, 

инструкциите за изпълнение на СМР, работа със строителни машини и др. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 
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завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Материално-финансово стимулиране на персонала за (пред)срочно изпълнение. 

2. Включване на допълнителни човешки ресурси или пренасочване на налични такива към 

етапи, където биха могли да спомогнат за наваксване на закъснението; 

3. Незабавно отстраняване на нередовностите по Наредбата по ЗБУТ/др. и възобновяване 

на строителството при ускорен темп на изпълнение за наваксване на закъснението. 

4. Въвеждане на удължено работно време или въвеждане на двусменен работен режим, при 

реда и условията на Кодекса на труда за наваксване на евентуалното закъснение. 

2. Закъснение на строителството поради забавяне изготвянето на актове и документи 

съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 

страна на изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Техническият ръководител на обекта съставя чек-лист с необходимите протоколи 

съгласно Наредбата и съобразно заложения времеви график на изпълнение. Своевременно 

съставяне на актовете от страна на изпълнителя. 

2. Определяне на срокове за съставяне и подписването им и подготвя съгласно 

уведомителни писма - покани към заинтересованите страни да присъстват на съставянето и 

подписването на протоколите по Наредба 3. 

3. Всички протоколи по Наредба 3 се изготвят паралелно с изпълнението на отделните 

дейности за които е необходимо да бъдат съставени и подписани протоколи. 

4. Предварително съгласуване на позициите на участниците относно съдържанието и 

обхвата на протоколите за да се избегнат противоречия при навременното им подписване. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. При изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на представител за 

подписване на Протокол или непредоставяне на мотиви за отказ от подписване на Протокол, се 

уведомява Възложителя и се предприемат действия съобразно указания на останалите 

участници в т.ч Възложителя или съобразно правомощията, разписани в ЗУТ. 

2. Отправяне на искане към съответните участници в строителния процес за своевременно 

предоставяне на необходимата на дружеството информация в т.ч посредством 

сътрудничеството на Възложителя и правна принуда; Търсене на съдействие от браншовите 

организации - КСБ, КАБ и КИИП; 

3. Дружеството ще предоставя достъп до документи/досиета и др. с цел проследяване 

изпълнението и обезпечаване на предстоящото отчитане. Ще подпомага страните в 

изготвянето/промяната на протоколи, становища, доклади и отчети на обекта с цел недопускане 

на забава в изпълнението на обекта. 

4. Продължаване на изпълнението докогато това е възможно. 

3. Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обществено недоволство породено от 

действия/бездействия на дружеството-изпълнител; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията 

на Възложителя: 

1. Определяне на контактно лице от екипа на Изпълнителя за връзка с жителите на кв. 
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Райково, които могат да бъдат засегнати в хода на изпълнение; 

2. Проактивно информиране на населението и поддържане на прозрачност относно 

възможните неудобства, които могат да произтекат за тях по време на строителството; 

Своевременно поставяне на указателни или предупредителни табели в случаите когато се 

предвижда преустановяване достъпа до ел.енергия, вода или имот. Прилагане на интегрирана 

маркетингова стратегия за привличане на политически и социални партньори, създаване на 

прозрачност в изпълнението на проекта, която да отговори на социалния интерес към него. 

3. Спазване на правилата на безопасност на строителство и придвижване, поддържане на 

чистота около работните участъци и засегнатите от строителството терени; 

4. Избягване излишното струпване на хора и техника, които могат да създадат ненужно 

неудобство на живущите в района. Спазване часовете за отдих и почивка; Избягване на 

дейности, които създават ненужно високи нива на шум, запрашеност на въздуха или 

замърсяване на околната среда; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Търсене на съдействие от местната администрация и власт при необходимост от 

посредничество и консултиране. 

2. Отстраняване на членове от екипа на изпълнителя, които са причина за създалото се 

неудобство; 

3. Преразглеждане и промяна на собствената организация на работа, когато тя създава 

затруднения или е причина за обществено недоволство. 

4. Изпълнение на дейности, в отговор на поставени от населението въпроси, когато те 

попадат в обхвата на проекта и са във възможностите на изпълнителя. 

1.3 Дефинирано от Възложителя събитие: Забава при завършване на предвидените 

строителни работи и предаване на обекта 

По отношение на приключване и предаване на изпълненото строителство, изпълнителят има 

задача да спазва още по-стриктно предвидения план-график на изпълнение предвид малко 

оставащото време в което да буферира евентуалното закъснение. Отново важно място има 

спазването на проектната документация и изпълнението на договорения обем и вид 

строителство. От съществено влияние са действията на изпълнителя по изготвянето и 

предоставянето на отчетна и екзекутивна документация, която да обезпечи приемането на 

работата и разплащането на проекта. Забавата при окончателно приключване на СМР и 

предаване на обекта се характеризира с най-висока опасност от забавата в изпълнението на 

строителството, тъй като най-трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, 

каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен персонал и др., 

поради което вероятността за настъпване се оценя като средна, а степента на влияние като 

висока. 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

1. Закъснение от предвидения график на късен етап от проектния цикъл по вина на 

изпълнителя; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Планираният времеви график е със заложен времеви резерв, които да позволи 

трансфериране и наваксване на евентуално закъснение; 

2. Ежедневно проследяване на изпълнението и съпоставка със заложеното във времевия 
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график с цел избягване натрупването на закъснения. Планиране на доставките с предвиден 

времеви резерв; Законосъобразно изпълнение на видовете дейности на обекта, административна 

изрядност на документацията /основна и съпътстваща/. 

3. При ранни индикации за изоставане от графика се активизират допълнителни ресурси 

/хора и техника/ с цел компенсиране на изоставането и превенция на натрупване в 

закъснението. 

4. Предварително определяне на критични етапи в изпълнението, при които закъснението 

ще даде тежко отражение в крайното времетраене на изпълнение с оглед на това, че при тях 

няма възможност за времеви резерв; Тяхното изпълнение се проследява и управлява с 

повишено внимание за срочност; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Включване на допълнителни ресурси - човешки и технически и/или въвеждане на 

удължено работно време/двусменен режим на работа при реда и условията на Кодекса на труда 

с цел да се навакса закъснението. 

2. Преструктуриране на организацията така, че да се осигури (пред)срочно изпълнение на 

СМР, които не са засегнати от риска; 

3. Преразпределяне на роли, отговорности и компетенции във фирмения екип; 

4. Търсене на съдействие от страна на Възложител, Строителен надзор и Проектант за 

изготвяне на съвместна стратегия за обезпечаване навременното издаване на обекта; 

2. Неизпълнение на дейност в обхвата на проекта или изпълнение на непредвидени СМР, 

което забавя или прави невъзможно издаването на обекта; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Регулярно проследяване на реалното изпълнението съобразно договорните, проектните и 

нормативни изисквания; Запознаване с условията на финансиране и изискванията за отчитане 

на изпълнението и обезпечаване тяхното изпълнение. 

2. Своевременно съставяне и/или предоставяне на отчетна документация за реалното 

изпълнение на строителен надзор, Възложител, проектант и др. компетентни лица; Незабавно 

уведомяване на възложителя/проектанта при установяване на непредвидени видове или обеми 

СМР, както установяване на липса в проекта 

3. Незабавно преустановяване на работата по изпълнение на този вид СМР, при които е 

установено отклонение от инвестиционния проект; 

4. Периодично провеждане на съвместни работни срещи с стр.надзор, Възложител и 

проектант и представяне на отчет по изпълнението; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Информиране на останалите участници относно възникналите непредвидени СМР и 

необходимостта от тяхното изпълнение съгласно изискванията на строителната 

практика/проекта.След съгласуването им, ще се пристъпи към срочното им изпълнение и 

отчитане. 

2. При отстраним пропуск в изпълнението ще бъдат включени допълнителни ресурси за 

реализирането на съответния вид СМР. При пропуски в отчитането ще се включи допълнителен 

административен персонал за наваксване на закъснението. 
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3. Предприемане на предписаните/указаните действия за обезпечаване издаването на 

обекта в т.ч преработка на вече изпълнени СМР. 

4. Сформиране на работна група съвместно с Възложител, проектант и строителен надзор с 

предмет на работа преразглеждане, отчитане и изпълнение на проекта, с цел обезпечаване на 

изпълнението/предаването на изпълнените СМР и намаляване на негативното въздействие на 

реализирания риск. 

3. Забава в изготвянето и предоставянето на екзекутивна и/или отчетна документация 

по вина на Изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Своевременна подготовка и съгласуване на документацията - техническа и сметно- 

отчетна, която да следва етапите на строителството; 

2. Върху работните чертежи биват отразявани всички изменения към момента на 

настъпването им от техническия ръководител. Изпълнените количества се докладват и 

подготвят за актуване. 

3. Съставяне на график за предаване, одобрение и съгласуване на документацията по части, 

като за спазването на този график следи ръководителят на проекта. При завършването на 

съответния етап от строителството се предвижда изпращане на покани/уведомления за 

подписване от съответните страни. 

4. Ръководителят на проекта контролира съставянето на екзекутивната документация, 

коригира и съгласува нанасянето на евентуални промени, следи за сроковете на приключване 

по отделните етапи и за своевременното окомплектоване на документацията. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. При допуснато забавяне се предвижда в изготвянето, одобрението и окомплектоването 

на екзекутивната и отчетна документация да се включат допълнителни екипи в т.ч външни 

експерти-консултанти. 

2. Търсене на съдействие от страна на общинска администрация, стр.надзор, проектант и 

Възложител за предоставяне на данни, които да обезпечат по-експедитивно съставяне на 

документите; 

3. Иницииране на незабавна работна среща на която да се отстранят неточности, довели до 

забава в изготвянето на съответната документация. 

4. При възможност се предоставя вече изготвена и одобрена документация макар и за 

отделни СМР/подобекти. 

Мерки за мониторинг на времевия риск по време на изпълнение на договора 

1. Регулярно изготвяне/предоставяне и проверка на отчети за проведените контакти и 

срещи с останалите участници, от страна на лицата в дружеството, натоварени със 

задачата за осъществяване на комуникация, координация. Съпоставка с изпълнението на 

изготвената комуникационна стратегия; 

2. При констатирани обстоятелства, предполагащи забава, се следи тяхното отразяване в 

проектната документация/ електронното досие на обекта, респ. тяхното управление 

съгласно разработената стратегия за риска. 

3. Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта и съпоставка на движението 

с разработения времеви график за обекта. 
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4.  Съпоставка между планирания график на доставка и реалното изпълнение; 

Предварителна проверка при доставчика за степента на готовност за доставка; 

Ежедневна проверка на складовите наличности. 

5. Анализ и съпоставка със заложените трудови норми и предварително планираното в 

графика. Наблюдение на работната среда и работните взаимоотношения между лицата; 

6. Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на поставените дневни 

задачи на времевия график от страна на ангажирания персонал. 

7. Следене на броя/производителността на реално заетите машини. Постоянна проверка на 

заложените за изпълнение нормативи. 

8. Координатор ЗБУТ е лице по ЗЗБУТ, което пряко и ежедневно следи за спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на работната площадка. 

9. Ежедневна проверка за изправност на ангажираната техника/механизация. 

10. Ежедневна проверка за годност и правоспособност на водачите на автомобилите и 

операторите на техника. 

11. При осъществяване на работи в опасна близост до съоръжения, процесът се следи и 

ръководи от техническите ръководители на обекта и Координатор ЗБУТ. 

12. Събиране на информация от лицата упълномощени за комуникация с останалите 

участници от процеса относно наличието на конфликтни ситуации/реакции. 

13. Изпълнението и спазването на проекта се следи от Главния ръководител на обекта, 

Техн.ръководители, Стр.надзор, Авторски и инвеститорски контрол и лицето по 

вътрешно фирмен контрол по качеството. Цялата постъпила информация от тях се 

анализира и съпоставя на кратки периоди от време; 

14. Всички изпитвания се извършват в присъствието на компетентни лица. Спазване на 

вътрешнофирмените процедури по управление на аспектите на околна среда и 

попълване на контролните листове от тях. Възлагане на пробни замервания за чистотата 

на въздуха, почвите, високо ниво на шум и др. 

15. Проверка на складираните на място материали, инвентар и техника. Извършване на 

съпоставка с наличностите по документи. Извършва се от Техн.ръководител и 

Контрольор по качество. 

Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за управление на 

времевите рискове: 

Дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки имат за цел да гарантират, че 

дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се изпълняват; 

Контролът на изпълнението на предложените мерки се осъществява от проектовия ръководител 

и включва: 

• прегледи; 

• проверки; 

• последващи прегледите и проверките анализи с оценка на ефективността от 

предприетите дейностите по управление на рисковете. 

Целта на дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки е идентифициране на 

възможностите за оптимизирането им. 

1. Има определен ръководител на проекта, натоварен с цялостната организация и 

координация на проекта (административно и технически), който осъществява ежедневен 



                                       

18 

оперативен контрол; Той е централизирано звено, което прави анализира, обобщава и 

контролира информацията като по този начин се постига стегната и прозрачна организация на 

информацията/проекта. 

2. Ежедневно съгласуване с техническия ръководител, изпълнителския персонал и 

останалите участници в стр.процес на дневните задачи, необходими за започване на 

строителството в т.ч по комуникационната стратегия и предприетите мерки за управление на 

риска. 

3. Изискване и анализ на обратна връзка пряко от участниците/компетентните органи 

имащи отношение към потенциалното или възникнало рисково събитие. 

4. Прилагане на вътрешнофирмените процедури по системата за управление на качеството 

- строга проверка на попълнените формуляри касаещи процедурите „Управление на 

несъответствията” , „Управление на проекти” и др. 

5. Ежедневно съгласуване на дневните задачи, необходими за започване на строителството 

в т.ч по комуникационната стратегия, график на доставките, чек-листи и график на изпълнение; 

6. Провеждане на седмично отчетно заседание фирмените ключови експерти , останалите 

участници в инв.процес и служители на компетентните органи; 

7. Изискване на обратна връзка пряко от участниците/компетентните органи; 

8. Създаване на електронно досие на обекта, в което незабавно ще се включва наличната 

информация/кореспонденция. До това досие ще имат достъп упълномощени лица както от 

работната площадка, така и от централния офис на дружеството; 

9. Пряка проверка за степента на информираност на заинтересованите страни; 

10. Справки в правно-информационните системи/форуми за обществено обсъждане; 

11. Проверка за постъпили жалби/становища и предложения от жителите на кв. Райково; 

12. Проследяване на отчети за наличните материали в складовата площадка и нужните 

такива. Проследяване на отчетите за аварирала и ангажирана техника и механизация; 

13. Контрол на работните взаимоотношения и спазване разпределението на труда и 

изпълнение на трудовите договори, осъществяван от служител в отдел „Личен състав”. Пряко 

допитване до работниците относно тяхната степен на удовлетвореност и мотивация за 

осъществяване на работата. 

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнението /дефинирани от Възложителя/ 
Тези рискове могат да настъпят по вина на Изпълнителя, когато се влагат некачествени 

материали и/или не се установи своевременно дефекти в доставените материали, оборудване, 

артикули и др. Изпълнителят също така е длъжен да се придържа към предписаната технология 

и правилата на добрата строителна практика за изпълнение на видовете СМР, както и да 

изпълни точно и пълно инвестиционния проект и изискванията на Възложителя. С оглед 

внедрената и поддържана в дружеството Интегрирана система за управление на качеството, 

опитния и квалифициран персонал - експертен и изпълнителски, както и дългогодишния опит 

на използваните от дружеството доставчици и партньори вероятността този риск да настъпи 

е общо ниска и степента на влияние е общо средна, тъй като този вид рискове се поддават на 

своевременно управление и противодействие. 

2,1 Дефинирано от Възложителя събитие: Влагане в строителството на материали, 

детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на 

възложителя 

Вероятност от настъпване- ниска; 

Степен на влияние — средна; 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

1. Ненавременно констатиране на дефекти или отклонения на доставените материали, 
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детайли, конструкции и/или изделия на обекта; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. На обекта ще се доставят само качествени материали според утвърдените стандарти и 

изисквания на възложителя, съпроводени с всички необходими декларации за съответствие и 

сертификати, които се изискват от доставчика още към момента на отправяне на заявката и 

подлежат на предварителна оценка за съответствие. 

2. При доставката на обекта, Контрол по качеството ще инспектира всички 

материали/изделия при получаването им за повреди и за съответствие с поръчката; Въвежда се 

регистър за доставката на материали, полуфабрикати и изделия. В регистъра се записват: 

наименованието на материала; доставчика; дата на доставка; 

производител; срок на годност; № на съпътстващите сертификати и декларации за 

съответствие; № и основни характеристики от изпитвания; кога е вложен материала; къде е 

вложен материала. Регистърът се поддържа от Контрольора по качеството. Приемането на 

доставените материали се извършва от техническия ръководител на обекта и контрольора по 

качеството. Задължение на длъжностните лица е да проследят качествата на доставения 

материал - дали отговаря на техническите изисквания и дали е съпроводен с изискуемата 

документация (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитващи лаборатории 

и др., съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти). При използване на материала се 

извършва повторна проверка. При съмнение за годността на използване, материала се заменя с 

друг - годен, а отстранения се бракува или се предоставя за проверка от акредитирана 

лаборатория. Дейностите се протоколират отново. След получаване на резултат от 

лабораторните изпитвания: при положителен резултат за годност, съответстваща на 

техническите изисквания, протокола се прикачва към документацията за материала и той се 

включва в процесите; при отрицателен резултат - материала се бракува и се изнася от 

приобектовия склад. След края на всеки работен ден се извършва проверка за качеството на 

произведената продукция. Проверката се извършва от ръководителя на специализираното 

звено, техническия ръководител и отговорника по качеството. 

3. Стриктно съблюдаване на процедурите по внедрената система за управление на 

качеството -ISO 9001 в т.ч упражняване на входящ контрол и регистриране на 

несъответствията; 

4. Събиране и анализ на информация пряко от Техническия ръководител относно годността 

и съответствието на влаганите материали/изделия с цел ранно установяване на евентуални 

отклонения; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Отстраняване на дефектните или неподходящи материали и изделия и замяната им с 

одобрени такива; 

2. Незабавна заявка от друг производител на материали с по-високи качества, които са 

предварително проверени от Контрольора по качеството в дружеството; 

3. Ангажиране на допълнителен експертен състав на дружеството за извършване на входящ 

контрол; 

4. Засилен контрол и наблюдение на изискванията на производителя/ доставчика за 
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правилно съхранение на материалите в складовите площи на изпълнителя; 

2. Увреждане на складирани материали/изделия, техническо оборудване и конструкции по 

вина на изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Ограничаване на достъпа до материалите до тези, които имат право и компетенция за 

използването им 

2. Съхраняване на материалите и техническото оборудване съобразно указания на 

производител/доставчик и в съответствие за с правилата за правилно съхранение и 

транспортиране на материалите. 

3. Осигуряване на охраняеми помещения и места за съхранение на материалите и изготвяне 

на инструкции до персонала, за да се избегне евентуално увреждане; 

4. Извършване на оглед от Контрол по качество и Технически ръководител на 

материалите/изделията непосредствено преди влагането им - следи се за годност, цялост на 

опаковката и изделието; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Отстраняване на увредените материали/елементи и замяна с некомпрометирани такива; 

2. Продължаване изпълнението на друг участък при налични на подходящи материали с 

цел избягване на закъснение в целия обект. 

3. Включване на допълнителни човешки ресурси за наваксване на закъснението в 

раб.участък където подлежат за влагане увредените материали. 

4. Назначаване на допълнителен персонал, които да следи за правилното съхранение и 

охрана на материалите; 

3. Неспазване инструкциите за влагане /използване на материали, конструкции и/или 

изделия. 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Изискване на указания/инструкции от производителя/доставчика в ранен етап и 

запознаване техническия ръководител и контрольора по качество с тях. 

2. Разработване/актуализиране на технологичните карти и работни инструкции при 

съобразяване на изискванията за влагане и запознаване изпълнителския персонал с тях; 

3. Участия на техническия ръководител в информационни срещи / обучения, организирани 

от производител/доставчик с цел запознаване със спецификите на продукта; 

4. Постоянно осъществяване на контрол при влагането/използването на материалите от 

страна на техническия ръководител и контрольора по качество. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Провеждане на незабавна информационна среща с изпълнителския персонал допуснал 

отклонението и даване на допълнителни и задължителни разяснения относно начина на 

използване; 

2. Въвеждане на правнодопустими дисциплинарни мерки спрямо работниците за 

обезпечаване на изпълнението. 
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3. Подмяна на изпълнителския състав с друг или привличане на допълнителен трудов 

ресурс. 

2.2 Дефинирано от Възложителя събитие: Неспазване на технологията за изпълнение на 

отделни видове строителни работи. 

Вероятност от настъпване- ниска; 

Степен на влияние — средна; 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

1. Неспазване на предписаната технологична последователност на изпълнение на СМР 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Много добро проучване на предписаната технологична последователност и начин на 

изпълнение. Срещи с проектант на място за уточняване на спецификите. 

2. Запознаване на изпълнителския персонал с нея, както и с ПИПСМР и добрите 

строителни практики преди започване на изпълнението. 

3. Разработване на времевия график за изпълнение в съответствие с технологична с 

участието на инженерно-експертния персонал и техническия ръководител на обекта. Ежедневно 

проследяване на изпълнението и съпоставка с технологията. 

4. Актуализиране на времевия график по време на изпълнение съобразно технологичната 

последователност с нанасяне на евентуални промени в нея за да се избегне евентуално 

закъснение. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Изпълнение на други видове СМР, незасегнати от риска; 

2. Включване на допълнителни ресурси /хора и техника/ за преработка на технологично 

неправилно изпълнение видове СМР; 

3. Привличане на проектанта за анализ на годността на изпълнението и разработване на 

стратегия за отстраняване на дефектите в предприетата строителна технология; 

4. Засилен контрол върху изпълнението на останалите СМР от страна на експерт- инженер. 

2. Изпълнение на СМР при неподходящи метеорологични условия, влияещи на качеството 

на изпълнение; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Стриктно спазване на правилата за изпълнение на СМР при съблюдаване на 

изискванията към метеорологичните условия за изпълнение; Събиране на метеорологични 

данни и прогнози, които се отразяват в планираните задачи. 

2. Извършване на регулярни изпитвания на качествата на изпълнените СМР с цел отчитане 

на евентуални бъдещи изменения в тях вследствие на атмосферното влияние; 

3. Привличане на проектанта в качеството на консултант при съмнение за отрицателни 

прояви на материалите/технологията вследствие на метеорологичните условия. 

4. Поддържане на добра комуникация с доставчика на материали, оборудване и/или 

конструкция с цел подготвяне влагането на добавки/продукти, които да противодействат на 

отрицателни климатични влияния. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 
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изискванията на Възложителя: 

1. Преустановяване изпълнението на тези видове СМР, които се влияят отрицателно от 

конкретната метеорологична ситуация и изпълнение на други, спрямо които риска не е проявен. 

2. Използване на добавки към материалите, които обезпечават влагането им при влошени 

климатични условия без това да води до отклонение от проекта; 

3. Използване на помощни материали за затопляне/осушаване на работните участъци, по 

начин които да обезпечи влагането/монтажа на материала/изделието; 

Преработка на технологията за изпълнение съвместно с проектанта с цел продължаване на 

строителството; 

3.Некачествено изпълнение на СМР 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Подбор на квалифицирани изпълнителски кадри с опит при изпълнението на конкретен 

вид СМР; 

2. Влагане на материали и използването на технология съобразно проекта; 

3. Извършване на регулярни изпитвания и контрол на изпълнението; 

4. Провеждане на периодични огледи на изпълненото строителство съвместно с проектант 

и строителен надзор. Предоставяне на пълна информация на тези лица относно планираното 

изпълнение и/или за вече изпълнени участъци. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Незабавно започване на дейности по преработка или отстраняване на дефекти; 

2. Активизиране на допълнителен ресурс техника, изпълнители и инженерно-експертни 

кадри за наваксване на забавата; Препланиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване 

или замяна на персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

3. Осигуряване постоянното присъствие на контрольор по качеството и техническия 

ръководител на работните участъци в които се работи; Актуализиране на работните инструкции 

и технологични карти. 

4. Финансово мотивиране на изпълнителския състав за подобряване на качеството и 

срочността на изпълнение. 

Мерки за мониторинг на качествените рискове по време на изпълнение на договора 

1. Спазването на качеството на влаганите материали се следи от една страна преди заявка 

/чрез предварително одобрение на показателите, сертифицирането на производителя, 

приложимите стандарти за качество, при доставката на място /от Контрольор по качество и 

технически ръководител на обекта/ при влагането им /. Също така те се съгласуват със 

Стр.надзор и при необходимост с Проектанта. Информация за качеството и надеждността на 

материалите се събира и чрез анализ на изпитванията, проведени в съответния участък. 

2. Задължително наблюдение, събиране и анализ на данни за синоптичната прогноза по 

следните показатели: - температура, валежи, слънчеви часове и скорост на вятъра. 

Проверка на степента на готовност на персонал, техника и оборудване. Определяне на 

дежурства за наблюдение на обекта по време на възникване на кризисна ситуация; 

3. Допитване до Възложителя като страна в правоотношенията с останалите участници 

относно степента на удовлетвореност от изпълнението. 

4. Регулярно следене на изпълнението на договорните задължения, проверка на срокове, 
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компетентност и правомощия относно обем и качество; 

5. Ползване на правни консултантски услуги, актуализиране на правно-информационната 

система АПИС. Прилагане на актуализираните изисквания от всички участници за 

обезпечаване качественото изпълнение на договореното; 

6. Директно допитване до заинтересованите страни и/или компетентните лица относно 

качеството на изпълнение; 

7. Ежедневна проверка на предстоящите дейности съгласно проект относно пълнота и 

качество. 

8. Осигуряване на достъп на проектанта и лицата, упражняващи строителен и авторски 

надзор за извършване на проверка на изпълнението. Директни разговори с 

Възложителя/Проектанта относно параметрите на проекта и качеството на изпълнение. 

9. Перманентна проверка и съпоставка на проектно решение, теренни характеристики, 

качество и обем. 

10. Регулярна проверка за спазване процедурите и попълване на документацията съгласно 

Интегрирана система за управление на качеството. 

Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за управление на 

качествените рискове 

Дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки имат за цел да гарантират, че 

дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се изпълняват; 

Контролът на изпълнението на предложените мерки се осъществява от проектовия ръководител 

и включва: 

• прегледи; 

• проверки; 

• последващи прегледите и проверките анализи с оценка на ефективността от 

предприетите дейностите по управление на рисковете 

Целта на дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки е идентифициране на 

възможностите за оптимизирането им. 

1. Техническият и проектов ръководител следят за отклонения от заложения график и 

уведомяват своевременно ръководството на дружеството за възникнала необходимост от 

набавяне/включване на допълнителни ресурси. Контролират непосредствено приложените 

мерки; Анализират постъпилата информация от отделите по логистика, складиране, личен 

състав, авторемонтното звено и проверяват изпълнението. 

2. Контролира се спазването на законодателството по въпросите на ЗЗБУТ- оперативно 

това се осъществява от Координатор по ЗБУТ и стратегическо от ръководството на 

дружеството. Следене за обезпеченост с ЛПС, работно облекло, принадлежности, както и за 

спазване на указанията за безопасност при работа, чрез изготвяне и анализ на отчети. Проверка 

за изпълнението на дейности съгл. предписания от компетентни органи. 

3. Анализ на постъпилите доклади за аварирала техника, проверка на място за отстраняване 

на възникнала авария и/или проверка за своевременно извършена замяна. 

4. Следи се за изпълнение на финансовия план на проекта с цел да се контролира 

достатъчната финансова обезпеченост, която да позволи гъвкавост при вземане на решения за 

обезпечаване на рисковете 

5. Проверка за пълнота на вътрешнофирмената документация относно извършваните 

ежедневни проверки. 

6. Техническият ръководител и Контрольорът по качество извършват проверка за 

изпълнение на предписаното в технологичните карти и работни инструкции. Проверка на 

резултатите на място. 



                                       

24 

7. Преки разговори от страна на ръководството на дружеството с всички участници в 

процеса/засегнати страни. 

8. Проверка за извършени предварителни, текущи и контролни замервания, чрез 

проследяването на съставените документални записи; Проверка на преработката на място; 

Преки срещи с проектант, инв.контрол и стр.надзор относно възстановяване на допуснатите 

грешки/неточности; 

9. Предварително запознаване с необходимите за постигане показатели, срещи с лицата, 

които ще осъществят изпитването и проверка на резултатите чрез съпоставка с проекта; 

10. Контрол по спазването на законодателството по отношение на безопасността, 

осъществява се оперативно от Координатор по ЗБУТ и Техническия ръководител. Изготвяне и 

анализ на отчети. Проверка за изпълнение на дейности съгл. предписания от компетентни 

органи. 

11.  Регулярни и инцидентни проверки за наличността на материалните ресурси и 

ефективността на охраната от страна на ръководител проект; 

12. Внимателен прочит на изискванията към материалите/оборудването и технологията от 

проектанта документация. Контрол по качество проверява за актуалността и приложимостта на 

стандартите/продуктите., следи за коректността на технологичните карти и цялостното 

изпълнение на СМР. Проверка за отстраняване на некачественото/недобро изпълнение на 

място. Преки срещи с проектант, стр.надзор и инв.контрол; 

 

 

В. 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

не е налице нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 

на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания 

за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни. 

Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената 

поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е удостоверил:  

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП;  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 

България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на всички видове строежи от 

всички групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и 

водене на Централния професионален регистър на строителя; доказал се е като утвърден 

http://register.ksb.bg/
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контрагент в сферата на строителството, свързано със строителни дейности, свързани с 

изграждане, рехабилитация, реконструкция и/или ремонт на път и/или улицa, или 

еквивалентен обект;  строителни  дейности,  свързани  с  изграждане  и/или  ремонт  на  

подпорна  стена;  и строителни дейности, свързани с изграждане, рехабилитация, 

реконструкция и/или ремонт на клон/ове на канализационната мрежа, с изпълнени 

множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на 

изискванията на възложителя – Обекти: „СМР по изграждане на стоманобетонни 

секционни подпорни стени и възстановяване на прилежащ път по договор с предмет: 

„Възстановяване на подпорна стена на общински път SML 2240 /ІІІ-866/ Смолян-Мугла при 

км.9+600, община Смолян““;  „СМР за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с 

полагане на полиетиленови тръби с висока плътност и изграждане на сградни-

водопроводни отклонения ведно с ТСК по договор с предмет: „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в с.Белев дол, общ.Смолян.““; „СМР за ново изграждане и 

благоустрояване на асфалтирана туристическа пътека по договор с предмет: „СМР за 

реализиране на инвестицията по проект 21/313/00165 Изграждане на туристическа 

пътека Неделино, местност „Чуката“ – местност „Мераджови колиби“ и създаване на 

интегриран туристически продукт““. Освен това участникът е удостоверил, че разполага с 

наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с 

нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия; удостоверил е, че 

прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или 

стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 

и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство. 

Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложения 

с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълненето на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

количествените сметки и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за изпълнение 

на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват. 

Участникът подробно е описал организацията и начина на изпълнение на поръчката и 

по-конкретно: Предмета; Съществуващото положение; Проектното решение; Организацията на 

строителството; Начин на изпълнение – Приложена е таблица с видовете дейности. Видовете 

СМР са декомпозирани по задачи. Приложен е времеви график на изпълнение: Подготвителни 

работи, разполагане на техника и фургони, устройване на складови площи. Същинско 

строителство. Участникът подробно е изяснил и стъпките за изпълнение, като: Подготвителни 

работи и мобилизация на ресурсите – разполагане на техника и фургони, устройване на 

складовите площи; Започване на същинското строителство; Демобилизация на ресурсите, 

съставяне на акт.обр.15, предаване обекта на възложителя. 

 Подробно описана е и последователността на предвижданите за изпълнение дейности 

съгласно техническите спецификации и  количествената сметка и ресурсната обезпеченост на 

изпълнение на всеки вид СМР. Предоставени са в табличен вид последователността на 

изпълнение на видовете СМР. Изяснени са подготвителните работи, разполагането на техника и 

фургони, устройването на складови площи. Описана е и технологията за извършване на 

дейностите. Подробно участникът е описал: материалите които възнамерява да вложи в обекта, 

както и ресурсната обезпеченост за изпълнението на обекта – механизация и човешки ресурс с 

описание на разпределение на задачи и отговорности. Наред с това участникът е приложил: 

Линеен график на изпълнение на поръчката; Диаграма на работната ръка, както и Диаграми на 

механизацията. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на 

дейностите и задачите спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като 

същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 
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дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е 

налице представяне на последователността на изпълнението на операциите и технологията за 

изпълнение на всеки вид СМР, а именно: същинско строителство по част канализация и част 

пътна, скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п ръчно, изкоп с багер 

зем.почви при норм. у–вия на транспорт, скатен изкоп за откриване на основите на пътни 

съоръжения в ср.ск. почви с къртач, изкоп за основи на пътни съоръжения в тзп, ръчно, изкоп за 

основи на пътни съоръжения в ср.ск. почви с къртач, кофраж за прави страни, кофраж за 

покривна плоча и стълбища, полагане бетон В20 филцов в стени, бпомпа, полагане на бетон 

В25 филцов за покривни плочи и стълбища, изработка и монтаж армировка– об. и ср. сложност 

6 до 12 мм от аз, направа барбакани Ф100, хидроизолация един пласт топло битумно лепило, 

трамбована глина, дренаж от ръчно нареден камък, направа на дилатационна фуга 3 см. от 

стиропор, направа насип за пътища и жп линии в скални почви, изкоп с багер с натоварване на 

транспорт за обратен насип зад стената, превоз бетон на 8 км., направа и демонтаж на работно 

скеле иглолистен материал. 

Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението 

на поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на 

поръчката предвид неговите характеристики и особености. Представени са подробни 

предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението, 

с посочване на продукт/ материал по количествена сметка и предложение на участника с 

описание на спецификациите. Въведени са изисквания към качество на материалите.  

В съответствие с описаните технологии са представените линеен график и диаграми на 

работната ръка и на механизацията. Представеният от участника линеен график за изпълнение 

на поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи 

се в КС, като за всяка от работите са изложени предвидените продължителност, начало и край и 

обем. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице представяне на 

техническата обезпеченост и разпределението на механизацията по отделните видове работи 

съгласно КС, съдържащо данни за тяхната продължителност, относителна дата на начало, 

относителна дата за край, вид механизация и  брой механизация, така и в приложената диаграма 

на механизацията, която ще се използва при изпълнението на обекта. Описани са вид на 

техниката, брой на машините и дните, през които същите ще работят. Също така е представено 

основното приложение на техниката за изпълнение на строителни процеси. При анализ на 

представената информация като част от организация на ресурсите комисията счита, че: 

участникът е предвидил да ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на 

всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите 

като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, като нагледно и 

ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 
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Налице е представяне на ресурсната обезпеченост в подхода и програмата за изпълнение 

на поръчката с представяне на организация на човешките ресурси, включваща следните 

описания за всеки член на инженерно техническия екип - длъжност, подчиненост, комуникация, 

вземане на решения, отговорности на длъжността и основни задачи. Таблично е представено 

разпределението на строителния екип по отделните видове работи съгласно КС, съдържащо 

данни за тяхната продължителност, относителна дата на начало, относителна дата за край, брой 

работници, така и в приложената диаграма на работната ръка, която ще се използва при 

изпълнението на обекта. Предложено е и разпределение на работната ръка съгласно КС - за 

всеки отделен вид СМР, като е определен броя на работниците с ясно и подробно представяне 

на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по видовете дейности, 

което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е 

предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение 

на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 

строителството. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение 

на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, 

диаграма на механизацията. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация. 

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на 

работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз 

основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и 

проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 

им. 

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 

 

6.2. ОБЕДИНЕНИЕ „РИС-ПРО“ ДЗЗД 

 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

 

246 901.55 лева  

без ДДС 

1.1. Ценови показатели 

1.1.1. Часова ставка 3.00 лева/час 

1.1.2. Допълнителни разходи за труд 70% 

1.1.3. Допълнителни разходи за механизация 30% 

1.1.4. Доставно-складови разходи 5% 

1.1.5. Печалба 8% 
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2. 

Срок за изпълнение на обществената 

поръчка 

78 /словом седемдесет и осем/ 

календарни дни, считани от 

извършването на подписване на 

протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, 

издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, 

ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 

  Гаранционните срокове на изпълнените 

видове строителни работи 

Съгласно минимално определените в чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

 

Б. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси на обект:  

„ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО 

О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“. 

Изготвена от участника „РИС – ПРО“ ДЗЗД. 

СЪДЪРЖАНИЕ 

I. Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси. 

1. Предмет  

2. Представяне 

3. Системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни 

условия на труд 

4. Описание на състоянието на обекта, условията за изпълнение на строителството, 

които ще са взети предвид 

5. Цел на поръчката – главна стратегическа цел; организация на строителните 

дейности 

I.1. Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси: 

1. Цели и задачи на проекта 

2. Резултати и ползи от проекта 

I.2. Основни етапи на проекта: 

1. Първи етап – подготвителен етап 

2. Втори етап – включващ следните основни видове и количества работи: 

 Канализация 

 Подпорни стени 

 Пътна част 

3. Трети етап – предаване на обекта на Възложителя 

I.3. Спецификация на материалите: 

1. Канализация 

2. Част пътна  
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 Монолитни бетонни подпорни стени 

 Плътен асфалтобетон 

 Бордюри 

 Уличен парапет 

 Тротоарни плочи 

 Пътни знаци 

I.4. Изисквания за сигурност: 

1. Защита на собствеността 

2. Противопожарна защита 

I.5. Временна организация и безопасност на движението. 

I.6. Описание на мерките за опазване на околна среда. 

II. Описание на видовете работи, предмет на договора 

1. Канализация  

 Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите 

 Монтаж  

 Начин на изпълнение 

2. Подпорни стени 

3. Пътни работи 

4. Основни изисквания по време на строителството 

5. Описание на мерките за опазване на околната среда 

6. Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 

III. Основни етапи при изпълнение на предмета на поръчката 

 Подетап 1 

 Подетап 2  

 Подетап 3 

 Подетап 4 

1. Описание на организацията на движението по време на изпълнението на обекта 

2. Подготвителни дейности 

3. Описание на видовете дейности и тяхната последователност по време на 

изпълнение.  

Предоставен а е фаза на изпълнение в табличен вид както следва: 

3.1.  Част канализация  

 Изкоп с шир. над 1.2м. и дълб. 2м. ср. скални почви 

 Прехвърляне до 2м. верт. и 3м. хор.  

 Превоз почви на 2км. 

 Изкоп за сградни отклонения  

 Изкоп с шир. над 1.2м. и дълб. 2 – 4м. ср. скални почви 

 Доставка и полагане на пясък 

 Доставка и монтаж на вълнообразни тръби PEHD SN4 Ф315 

 Направа на РШ с дълбочина 3м. 

 Доставка и монтаж на PEHD SN4 Ф200 

 Улични бетонови отоци двуставни с двойна решетка 

 Направа на дъждоприемни решетки 

 Засипване изкопи 

 Изпробване на канализация 

3.2.  Част пътна  

3.3.  Почистване и издаване на обекта 

IV. Технология на извършване на дейностите  

1. Общи данни  

2. Линеен график 

3. Демобилизация  

4. Диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията – по време на 

изпълнение на дейностите – приложени след линейният график  
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5. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на 

СМР 

6. Организационен план  

6.1.  Организационен план на строителна площадка  

6.2.  Организационен план на изпълнението на изкопните работи 

7. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на 

СМР, включително за места със специфични рискове 

8. Изграждане на РШ  

9. Товаро – разтоварни работи 

10. Монтаж тръби 

11. Изпитване на положените тръби 

12. Работа с ел. машини  

13. Изграждане на стоманобетонни конструкции 

14. Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове  

15. Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване 

  

V. Техническа обезпеченост, в това число механизацията, която ще се използва при 

всеки отделни вид строителни работи съгласно количествената сметка. 

Представена е фазата на изпълнение в табличен вид  

 Част канализация  

 Част пътна 

Представени са фигури за разположение на автобаза и складова база до път водещ до обекта ул. 

„Никола Петков“.  

1. Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини 

 Техника за безопасност при работа с машини и съоръжения 

 Техника на безопасност при работа със самосвали 

2. Организация на строителната площадка 

3. Инструкции за безопасна работа 

4. Управление на несъответстващ продукт  

5. Несъответствия, коригиращи и превантивни действия  

6. Идентификация и проследимост  

7. Предпазване на продукта  

8. Процедура по тестване  

9. Документация и комуникация  

10. Одити 

11. Товарно–разтоварни дейности и складиране 

VI. Ресурсна обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението 

на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, включително 

описание на разпределението на задачите и отговорностите. 

1. Ресурсно обезпечаване на обекта  

 Част канализация  

 Част пътна 

 Почистване и издаване на обекта 

2. Работна ръка   

3. Отговорности и разпределение на  задачи на ръководството 

3.1.  Ръководен екип, в това число: 

 Технически ръководител – Строителен техник 

 Строителен инженер Водоснабдяване и Канализация 

 Строителен инженер Пътно строителство 

 Геодезист 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд  

 Специалист по контрола на качеството 

 Арматурист  

 Бетонджия  
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 Кофражист  

 Зидар 

 Строителен работник – монтажник  

 Бояджия  

 Изолаторджия  

 Специалист Настилки  

 Изкопчия  

 Общ работник  

 Багерист  

 Шофьор товарен автомобил  

 Шофьор автокран  

4. Управление на документите и данните  

5. Управление на запасите 

6. Ресурси 

 Осигуряване на ресурси  

 Материални ресурси  

 Човешки ресурси  

 Инфраструктура и работна ръка 

7. Строително монтажни работи  

8. Методи и организация на текущия контрол  

9. Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни 

10. Отчитане на строителството, предаване и приемане на работата 

11. Гаранционно обслужване 

Предоставени са описания на предвижданите за влагане на материали – в табличен вид и 

линеен график за изпълнение на поръчката. 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Рискът, като понятие следва да се разглежда като вероятност за настъпване на загуба, 
възможност за реализиране на вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, в 
резултат на сбъдване на бъдещо, непредвидимо събитие. Това означава, че рискът съществува 
тогава, когато бъдещето е неизвестно, което само по себе си налага разработването на стратегии 
и подходи за превенцията му и елиминиране на последиците му. Опитните ръководители на 
проекти обаче знаят, че управлението на риска се състои в проактивното планиране и 
реализиране на действия по реакция на негативните и позитивните събития, които могат да 
настъпят с определена вероятност в хода на проекта. Следва да се търси отговор на следните 
въпроси: 

- Каква е вероятността проектът да приключи в срок? 
- Каква е вероятността проектът да приключи в рамките на бюджета? 
- Кои дейности са критични по отношение на сроковете и разходите? 
За да има реално управление на риска, трябва потенциалните рискови ситуации да бъдат 

идентифицирани. За целта могат да бъдат използвани множество техники като напр. 
брейнсторминг. Друг много полезен източник за разпознаване на възможни рискове са анализи 
на рисковете от предишни сходни проекти. 

След като веднъж е решено, че определен риск трябва да бъде управляван, това може да се 
направи по четири възможни начина: 

- избягване - понякога е възможно организацията да бъде променена така, че рискът да 
бъде избегнат. 

- трансфериране/споделяне - трансферирането е изнасяне на идентифицирания риск към 
външна организация. Типични примери за трансфериране са аутсорсинг или застраховане и 
хеджиране за случаи на финансови рискове. 

- омекотяване/ограничаване - ако рискът не може да бъде избегнат, приемлива алтернатива 
е да бъде омекотен чрез стъпки, които ще сведат щетите в реализация на риска до минимум. 

- приемане - когато няма какво да се предприеме в отговор на риска, единствената 
възможност, която остава е той да бъде осъзнат и приет. 

Управление на дефинирани рискове 
При изпълнение на обществената поръчка се отчита значимостта на оценката на 

евентуалните рискове и максималното умение за тяхното предотвратяване и преодоляване за 
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навременното и качествено изпълнение на обекта с цел изпълнение на целите на проекта, които 
си е поставил самия Възложител. От степента на ефективно взаимодействие между всички 
участници в строителния процес зависи успешното завършване на проекта за постигане на 
всички очаквани резултати от него. 

„РИС-ПРО“ ДЗЗД предлага посочените по-долу мерки за управление на рисковете с оглед 
обезпечаване на качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката по групи 
рискове, като идентифицира ясно: 

■ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, 
■ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, 
■ Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

1. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ: 
1.1. Закъснение началото на започване на работите: 
1.1.1. Обхват, степен на въздействие и предприети мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването на риска 

Основна изходна точка при анализа на риска следва да бъдат конкретните строителни и 
акцесорни дейности и началната информация, с която строителя разполага. Това предопределя 
необходимостта от ясно разделяне на СМР и тяхното хронологично подреждане. Що се отнася 
до началото на работата, строителят има за задача да обезпечи необходимите технически и 
човешки ресурси за стартирането на дейностите. На следващо място от решаващо значение е 
запознаването с проектната документация и предоставянето на строителната площадка. 
Започването на строителните работи се предопределя от съгласуваното провеждане и 
осъществяване на строителен надзор. Тук следва да се споменат и рисковете, произтичащи от 
климатични и други крайно обективни обстоятелства. От изложеното може да се направи 
следната класификация на дейностите по започване на СМР: 

• рискове, произтичащи от изпълнителя на обществена поръчка за инженеринг (изготвяне 
на проектите, съгласуване и одобряване, получаване на разрешение за строеж, организация 
и набавяне на технически и човешки ресурси). 
• рискове, произтичащи от Възложителя на обществена поръчка (предоставяне на 
строителна площадка, забавяне във възлагането на строителния надзор на СМР). 
• рискове, произтичащи от трети страни (забава на доставчици на строителни материали, 
необходими за изпълнението на СМР). 
• Рискове, произтичащи от климатични фактори (неподходящи климатични условия за 

започване 
на строителни дейности). 
Идентификация на опасностите 
Най-разпространените методи за идентификация на опасностите са: личен оглед на 

обекта, разговори с Възложителя, наблюдение на процесите и контролни замервания. В 
процеса на оценка на риска е много важен контакта с Възложителя и трети страни, имащи 
отношение към започването на строителството (строителен надзор, проектанта изпълняващ 
авторския надзор). Като краен документ от този етап се разработват карти за оценка на 
риска. В тях се описват всички опасности /вредности/, които са идентифицирани. 
Разгледаните дейности и рисковете, свързани с това създават логично предположение за 
настъпване на редица отклонения от планирания ход на развитие на СМР. Тъй като 
настоящата група рискове е ограничена до времеви рискове, логично опасностите да бъдат 
сведени до закъснение началото на започване на СМР. Закъснение началото на започване на 
СМР се характеризира с по-ниска тежест и ниво на риска от опасността от забавата в 
следващите етапи на строителството, тъй като може да бъде компенсирана с мерки на по-
късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен 
персонал, съгласувани с възложителя и консултанта последващи изменения в линейния 
график за изпълнение на СМР и др. 

Определяне броя на задачите, изложени на съответните опасности. 
В случая задачите, изложени на съответните опасности са всички дейности свързани с 

началния етап на започване на строителните работи, а именно действията съпътстващи 
откриването на строителната площадка и подписването на Протокол 2а по Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и 
извършваната в тази връзка мобилизация от страна на изпълнителя на СМР мобилизация на 
ресурси. 

Степен на въздействие на риска 
На следващо място е необходимо идентифициране на опасностите и да се извърши 
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оценка на риска. Това става като се изследват трите съставки на риска - вероятност, 
експозиция и тежестта на вредата. Възприета е белгийската практика за дефиниране на риска 
(Р) като величина, съставена от произведението на два параметъра — вероятност (В) и 
последици (П). 

Р = В*П 
По отношение на първия параметър — „вероятност", следва да се подходи като се 

отчете досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй 
като не се разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен 
опит с възложителят по обществената поръчка, както и на този етап няма информация по 
отношение на изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. 
От предприетите действия по отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на 
обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, съдържаща се в 
РОП към Агенцията за обществените поръчки, може да се заключи, че вероятността от 
настъпване на разглеждания риск е ниска. 

По отношение на втория параметър - „последици“ следва да се отбележи, че 
последиците за СМР се характеризират като по-ниски или по-умерени тъй като е налице 
достатъчен времеви ресурс за компенсирането им на следващите етапи от строителните 
дейности. 

Ако бъде направена референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 
разглеждания риск се характеризира като такъв, който следва да бъде анализиран и спрямо, 
който следва да бъде изградена стратегия за избягването му и стратегия за преодоляване на 
вредните последици при евентуалното му настъпване. 

Степента на въздействие върху изпълнението на проекта е средна. 
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
В случая задачите, изложени на съответните опасности са всички дейности, свързани с 

началния етап от започване на строителните работи, а именно - действията съпътстващи 
откриването на строителната площадка и подписването на Протокол 2А по Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и 
извършената в тази връзка мобилизация за изпълнение на строително-монтажните работи. 

Други дейности, които ще бъдат предприети за въздействието на този риск върху 
изпълнението на проекта: комуникация с Възложителя и други компетентни органи за 
издаване на разрешение за строеж; заверка на Заповедната книга за строежа; промяна на 
графика за изпълнение на проекта; промяна в действията по мобилизацията. 
1.1.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването па риска, респ., обосновка 
на невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай. 
Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен вътрешен 
подход, имащ за израз сформиране на екип, който да предприеме следните действия: 
• предварително проучване на проектната документация;  
• предварителна среща и консултация с изпълнителят на строителния надзор; 
• координация в действията на възложител, изпълнител и надзор; 
• предварителна, вътрешна подготовка, която да обезпечи наличието на технически и човешки 
асортимент; 
• разполагаемост с достатъчна техническа обезпеченост -механизация за изпълнение на всички 
видове строително-монтажни работи и услуги, голяма част нова и с висока степен на 
производителност техника /механизация/, което значително намалява рискът от текущи повреди 
и ремонти дейности, което обуславя минимални разходи за поддръжката, съхранение, 
управление и експлоатацията на техниката и е предпоставка за работа с нисък процент на 
разходи за механизацията. 
1.1.3. Мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците при 
настъпване на риска 

• проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка, 
• пълно взаимодействие с Възложителя по отношение на технологична готовност за 

стартиране на работите, от страна на „РИС-ПРО“ ДЗЗД; 
• готовност с наличие на одобрена технология за изпълнение на дейностите; 
• наличие на специализирана механизация и работна ръка; 
• наличие в екипа на инженерно-технически персонал и квалифицирани работници, 

които имат дългогодишен стаж и опит в строително-монтажните работи, текущ, основен и 
авариен ремонт на идентични обекти. 

Като мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците от 
настъпилия риск се предлага строен вътрешен подход, имащ за израз сформираме на екип, 
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който да предприеме следните действия: 
• ангажиране на допълнителен човешки ресурс с необходимото образование и 

професионална квалификация за компенсиране на забавата; 
• въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите граници, 

съгласно Кодекса на труда; 
• преработване на графика за изпълнение за по-ефективно изпълнение с цел спазване на 

крайния срок за изпълнение; 
• прегрупиране и увеличаване на работната ръка с цел спазване на крайния срок за 

изпълнение; 
• допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване КПД на работниците. 

1.1.4. Мониторинг на риска. 
Мониторингът на този риск дава представа за напредъка при изпълнението на проекта и ще 
позволи решаването на проблемите преди, и когато възникнат. С помощта на опита и 
експертни умения, вероятността за възникване на този риск е малка. Планират се конкретни, 
относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на 
възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен. 
Възложителя може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на поръчката, 
стига да не възпрепятства работата на строителя и да не нарушава оперативната му 
самостоятелност. 
Указанията на Възложителя са задължителни за Строителя, освен ако са в нарушение на 
строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката и от 
инвестиционния проект. 
1.1.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 
последиците от настъпили рискове 
Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от 
Възложителя, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за 
Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките 
на поръчката. 
Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния 
етап, не е основание за носене на отговорност от Строителя. 
Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното изграждане и 
предаване на обекта, дори когато за забавата е заплатена неустойка. 
Ще се следи изпълнението на всички предвидени мерки, за недопускане закъснение началото 
на започване на работите, което включва възлагане на отговорности на отделни лица или 
групи във връзка с действията при евентуално възникване на разгледания риск. 
1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
1.2.1. Обхват, степен на въздействие и предприети мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването на риска 

Обхват на риска  
Що се отнася до текущото изпълнение на работата, строителят има за задача да поддържа 

необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. На следващо 
място от решаващо значение е спазването на проектната документация. Текущите строителни 
работи, следва да са съобразени със задължителните указания на строителния надзор. Тук 
значително по-сериозно влияние оказват рисковете, произтичащи от климатични и др. крайно 
обективни обстоятелства. От изложеното може да се направи следната класификация на 
дейностите по текущо осъществяване на СМР: 

• рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (организация и 
поддържане на технически и човешки ресурси); 

• рискове, произтичащи от възникнали непредвидени видове и количества КРР и СМР; 
• рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от надзора на СМР). 
Идентификация па опасностите 
Тук отново опасностите следва да бъдат сведени до забава в осъществяването на СМР. 

Забавата в осъществяването на СМР се характеризира с по-висока опасност от забавата в 
започването на строителството, тъй като по-трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-
късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен 
персонал и др. 

Степен на въздействие на риска 
Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 
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Р = В * П, следва да се заключи следното: 
По отношение на първия параметър - „вероятност“, следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не се 
разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 
възложителят по обществената поръчка, както и на този етап няма информация по отношение 
на изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От 
предприетите действия по отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на 
обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, съдържаща се в РОП, 
както и доброто познаване на собствените технически възможности и богат опит в 
управлението и реализирането на строителни обекти от тип идентичен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, може да се заключи, че вероятността от настъпването на 
разглеждания риск е ниска. 

По отношение на втория параметър - „последици“ следва да се отбележи, че последиците 
за СМР се характеризират като по-високи от рисковете при започване на СМР, тъй като е 
налице по-ограничен времеви ресурс за компенсирането им. 

Ако бъде направена референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 
разглежданите рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и 
спрямо, който следва да бъде изградена стратегия за избягването им и стратегия за 
преодоляване на вредните последици при евентуалното им настъпване. 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
Мерките за въздействие върху изпълнението на договора: планирана последователност и 

ред на постъпване на заложените за влагане в обекта ресурси съгласно графика за изпълнение 
на обекта; недопускане на нарушаване на технологичната последователност за изпълнение на 
отделните етапи, което може да доведе до разстройване на цялостната работа на 
изпълнителския екип и предпоставка за общо забавяне. 
1.2.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ., обосновка па 
невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай 

Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен вътрешен 
подход, който да обезпечава: 

• съобразност на СМР с проектната документация; 
• законосъобразност на СМР и влагането на висококачествени материали; 
• използване на материали, които са в съответствие с технологията за изпълнение и 

устойчиви на атмосферните условия; 
• съгласуваност и координация в действията между Възложителя и определения от него 

екип за управление на обекта и Изпълнителя; 
• осъществяване на своевременно и ефективно взаимодействие чрез кореспонденция 

между Изпълнител, Възложител, Строителен надзор за адекватни действия при възникване на 
непредвидени видове и количества КРР и СМР; 

• строго спазване на графика за изпълнение и контрол от страна на техническото 
ръководство на обекта; 

• проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка; 
• Поддържане на отношения с НИМХ към БАН за предоставяне на пълни справки за 

прогнозните метеорологични условия, имащи отношение към изпълнение на работите по 
договора и спазване на технологията за изпълнение на СМР; 
1.2.3. Мерки за минимизиране/елиминиране (преодоляване) на последиците при 
настъпване на риска 

Като мерки за минимизиране/елиминиране (преодоляване) на последиците от настъпилия 
риск се предлага строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

> възлагането на дейностите по ръководството на строителните дейности на експерти 
изпълнили множество обекти сходни с предмета на поръчката и имащи натрупан богат 
професионален опит при строителството на обекти, сходни с предмета на поръчката; 

> преработване на графика за изпълнение за по-ефективно изпълнение с цел спазване на 
крайния срок за изпълнение; 

> въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите граници, съгласно 
Кодекса на труда; 

> ангажиране на допълнителен човешки ресурс за компенсиране на забавата 
> осигуряване на повече и по-ефективна специализирана техника и механизация за 

оптимизиране на строителния процес 
> допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване производителността на 
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работниците 
1.2.4. Мониторинг на риска. 
Членовете на Обединение „РИС-ПРО“ ДЗЗД разполагат с правоспособни лица по специалности, 
които благодарение на опита си могат да предложат решение във възникналата ситуация, с 
което да се ограничат отклоненията от предвидения линеен график за изпълнение. 
1.2.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 
последиците от настъпили рискове 
По време на изпълнението ще се следи за всички предвидени мерки, за недопускане изоставане 
от графика при текущото изпълнение на дейностите, което включва постоянен контрол от 
страна на техническия ръководител на обекта за спазване на сроковете заложени в линейния 
график. Освен техническия ръководител отговорност за спазването на линейния график ще 
имат и отделните групови ръководители (бригадири). 
1.3. Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта; 
1.3.1. Обхват, степен на въздействие и предприети мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването на риска. 

Обхват па риска - Кратковременен (инцидентен). 
По отношение на приключване и предаване на работата, строителят има за задача да 

поддържа необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. 
Отново важно място има спазването на проектната документация. Завършителните строителни 
работи следва да са съобразени с указанията на строителния надзор. От съществено влияние е 
действията на възложителя по приемане на работата, навременното сформиране от него на 
приемателна комисия, изпълняването на задълженията му съгласно договора и действащата 
нормативна уредба, както и издаването и получаването на съответни административни актове, 
които завършват строителния процес. От изложеното може да се направи следната 
класификация на дейностите по текущо осъществяване на СМР: 

• рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (поддържане на 
технически и човешки ресурси, следване на проектната документация); 

• рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка (приемане на предмета 
на договора в срок, съгласно разпоредбите на проекта за договор за обществената поръчка) 

• рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от страна на строителния надзор, 
забавяне в административните процедури по издаване на необходимите актове). 

Идентификация на опасностите. 
На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до забава в осъществяване на 

СМР. Забавата в осъществяването на СМР се характеризира с най-висока опасност от забавата в 
изпълнението на строителството, тъй като най-трудно може да бъде компенсирана с мерки на 
по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен 
персонал и др. 

Степен па въздействие на риска 
Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 
Р= В * П, следва да се заключи следното: 
• По отношение на първия параметър - „вероятност“, следва да се подходи като се отчете 
досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като 
не се разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен опит 
с възложителят по обществената поръчка, както и няма информация по отношение на 
изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От 
предприетите действия по отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на 
обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, съдържаща се в 
РОП, може да се заключи, че вероятността от настъпването на разглеждания риск е ниска.  
• По отношение на втория параметър - „последици“ следва да се отбележи, че последиците 
за СМР се характеризират като най-високи от разгледаните до сега рисковете, тъй като е 
налице минимален времеви ресурс за компенсирането им. 
• При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 
разглежданите рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани 
и управлявани спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за избягването им и 
стратегия за преодоляване на вредните последици при евентуалното им настъпване. 
Средна степен на въздействие върху изпълнението на обекта. 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
С цел предотвратяване реализацията на този риск, перманентно ще се предприемат мерки, като 
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ще се извършва: Съобразност на строително-монтажните работи с проектната 
документация; 
законосъобразност на СМР и влагане на висококачествени материали; контрол на качеството на 
строително-монтажните работи в процеса на изпълнение; предварителна проверка на 
изпълнението на отделни участъци определени съгласно линейния график; съгласуваност и 
координация в действията между Възложител, изпълнител и надзор. 
1.3.2. Мерки за недопускане/предотвратяване па риска, респ. обосновка па 
невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай. 

Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен 
вътрешен подход, който да обезпечава: 

• съобразност на СМР с проектната документация; 
• законосъобразност на СМР и влагането на висококачествени материали; 
• Изпълнителят ще извърши предварително проучване и оценка на възможните доставчици 

на материали за изпълнението на проекта, отговарящи на изискванията на Техническата 
спецификация, Проекта, Технологията и съответните стандарти; 

• пълно съдействие на Консултанта за изготвяне на строителната документация, 
необходима за отчитане и приключване на проекта; 

• съгласуваност и координация в действията между Възложител, Изпълнител и 
Строителен надзор; 

• стриктно поддържане в пълнота на строителното досие на строежа при спазване 
изискванията на проекта и насоките на Управляващия орган; 

• стриктно спазване на изискванията и процедурите на системите за управление на 
качеството, със сертификати по международните стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; 
OHSAS-18001:2007; 

• законосъобразност при изпълнението и предаването на обекта. 
1.3.3. Мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците при 
настъпване на риска. 

Като мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците от 
настъпилия риск се предлага строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

• Ангажиране на допълнителен човешки ресурс за компенсиране на забавата; 
• Въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите граници, съгласно 

Кодекса на труда; 
• Възможните доставчици на материали за изпълнение на проекта, предложени от 

Строителя, ще бъдат своевременно проверени и одобрени от Консултанта. По възможност 
одобрението ще се извърши преди началото на строително-монтажните работи. Процесът по 
одобрението ще продължи и по време на самото строителство, като през зимните периоди 
всички материали и източници на материали отново ще бъдат подлагани на проверка; 

• Изпълнителят ще провежда непрекъснат контрол на съответствието между проекта, 
технологията и извършваните работи на обекта, както и за спазването на Работната програма. 
При всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки, такива че да не се допуска 
нарушаване на графика за изпълнение на проекта. 
1.3.4. Мониторинг на риска 
По време на изпълнението ще се следи за изпълнението на цялата последователност на 
технологичния процес. Всички предвидени мерки, за недопускане изоставане от графика при 
текущо изпълнение на дейностите, което включва възлагане на отговорности на отделни лица 
или групи във връзка с действията при евентуално възникване на отделните рискове. 
Своевременното отразяване на обстановката при изпълнение на работите и изпреварващото 
действие на специалистите ще обезпечи предотвратяването на подобен риск. Техническият 
ръководител и инженерния състав на строежа ще бъдат отговорни за изпълнението им. 
1.3.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 
последиците при настъпили рискове 

Преди започване на всяка дейност по монтаж на материали или оборудване ще се прави оглед 
за повреди, които ще се маркират и ще се поправят. Разчита се, че при строг контрол, 
корекциите могат да се сведат в рамките, които са предвидени. 
2. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 
2.1. Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които 
не съответстват на изискванията на Възложителя; 
2.1.1. Обхват, степен на въздействие и предприети мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването на риска. 
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Обхват на риска 
За управлението на този риск Изпълнителят ще осъществява постоянен поток на 

информация изготвя периодично представяне на доклади, информация, отчети на Възложителя. 
В случай на констатиране, че има вложени материали, детайли, конструкции и/или изделия в 
строителния процес, които не отговарят на изискванията веднага ще се потърси взаимодействие 
с доставчика, за разрешаване на възникналите въпроси и проблеми/рискове, произтичащи от 
изпълнителят на обществената поръчка. 

 Идентификация на опасностите. 
На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до затрудняване на работата по 

осъществяване на проекта по отношение липсата на достатъчно информация за 
осъществяването на проекта. Тя може да се изразява в некачествено изпълнение на СМР, в 
следствие на недобре обучен или неквалифициран персонал. Също така некачествено 
изпълнение на строително-монтажните работи, поради лошо управление на документите. 
Липсата на координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 
проекта - Изпълнител - Доставчик. Този риск много трудно може да бъде компенсирана с мерки 
на по-късен етап и може да доведе до забава в изпълнението на самия строителен процес и 
други. 
Степен па въздействие на риска 

Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 
величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

Р = В * П, следва да се заключи следното: 
По отношение на първия параметър - „вероятност“, следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не се 
разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно информация по 
отношение на изпълнителя и строителния надзор, то следва да се облегне на втория подход. От 
предприетите действия по отношение на досегашния опит по изпълнение на обществени 
поръчки на СМР, може да се заключи, че вероятността от настъпването на разглеждания риск е 
висока. 

По отношение на втория параметър - „последици“ следва да се отбележи, че последиците 
за СМР се характеризират като високи от разгледаните до сега рисковете, тъй като е налице 
неизпълнение на изпълнител на друг договор по проекта, което трудно може да бъде 
компенсирано. 
При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че разглежданите 
рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и управлявани 
спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за избягването им и стратегия за преодоляване 
на вредните последици при евентуалното им настъпване. 
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
С цел предотвратяване настъпването на този риск ще бъдат изпълнени следните дейности и 
процеси: адекватна организация на дейностите по съдействие и протичане на информационен 
поток между заинтересованите страни в рамките на реализацията на проекта; обратна 
информация относно законосъобразността на изпълнението на строителството от страна на 
строителния надзор; изпълнение на СМР съгласно изискванията на националното 
законодателство относно влагането в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 
изделия, които съответстват на изискванията на Възложителя. 
2.1.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ. обосновка на 
невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай 
В членовете на Обединение „РИС-ПРО“ ДЗЗД има въведени и реално функциониращи системи 
за управление на качеството ISO 9001:2015. 
Стриктно се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на българските 
стандарти за качество и по-специално на тези посочени от възложителя. 
При изпълнение на СМР в зимен период ще се използват материали и/или добавки, 
предназначени за полагане при отрицателни температури. 
Работниците и служителите на обекта, задължително ще са квалифицирани да изпълняват 
съответния вид СМР, ще имат нужните документи/паспорти/сертификати/дипломи, които се 
изискват от техническия контрол на проекта. Стриктно ще се спазва йерархичната структура на 
обекта и изпълнението на всеки един вид строително-монтажни работи ще се проверява преди 
да бъде приет и предаден готовия продукт на Възложителя. 
Мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците при настъпване на риска. 
Като мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците от настъпилия риск 
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се предлага строен вътрешен подход, който да обезпечава: 
• получаване на пределно ниво на осведоменост, това се постига чрез добро запознаване с 
проектната документация за обекта. 
• стратегия на гъвкавост - тя е свързана с мерки за повишаване способността на фирмата да 
изработва съответни мерки, стратегията на гъвкавост във външната среда включва разнообразна 
икономическа дейност, която да дава на фирмата да участва в процеса и от друга да 
минимизира негативните въздействия на събитията. 
• използване на системата за мониторинг, като гарант за осигуряване на съдействие с 
доставчиците; 
• водене на ефективна и своевременна комуникация между Възложителя и Изпълнителя; 
2.1.3. Мониторинг на риска 
На съвместни срещи ще бъдат набелязвани критичните точки, които ще оценяват степента на 
въздействие върху качественото изпълнението на договора и недопускане на влагане в обекта 
материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на 
Възложителя. 
2.1.4. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 
последиците от настъпили рискове 
Основните средства за намаляване на този риск са: 
> Контролни звена проверяващи изготвените програми, предвидените срокове, необходимите 

доставки и оборудване, механизацията и човешкия ресурс. 
> Всички връзки между отделните звена в ръководенето на строителния процес са 

подсигурени от дублиращи и контролиращи звена. 
> Материалите ще се складират само на обозначените за тази цел места, като се спазват всички 

изисквания на производителя. 
> Избраните материали отговарят напълно на изискванията на проекта, на Възложителя и на 

добрата производствена практика. 
> Всички материали подлежат на предварително одобрение от Възложителя. Стриктно ще се 

придържа към изискванията на проекта, изискванията на наредбите и добрата 
производствена практика. 

> Отговорници за приемане и отчитане на работите. 
> Стриктно прилагане на системата за ръководене на документи и тяхното значение за 
процеса. 
2.2. Неспазване на технологията на изпълнение на отделни видове строителни работи 
2.2.1. Обхват, степен на въздействие и предприети мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването на риска. 

Обхват на риска 
По отношение на извършване на дейностите по предмета на обществената поръчка, 

строителят има необходимост да спазва технологията на изпълнение на отделните видове 
строителни работи. Добрата технология на изпълнение има изключително важно значение в 
строителния процес с оглед качественото изпълнение и завършване на обекта. 
От изложеното може да се направи следната класификация на дейностите по неспазване на 
технологията на изпълнение на отделните видове строителни работи: 

❖ рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (липса на адекватна 
организация с оглед технологията на изпълнение на обекта); 

❖ несъздаване на вътрешна организация с оглед дейностите по координация и 
сътрудничество между отделните звена при изпълнение на проекта); 

Идентификация на опасностите 
На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до затрудняване на работата по 

осъществяване на проекта по отношение съответствието с изискванията на националното 
законодателство за изпълнение на строително-монтажните работи и технологията на тяхното 
изпълнение. Неспазването на технологията за изпълнение на отделните видове строителни 
работи се характеризира с висока степен на опасност за нанасяне на вреда в изпълнението на 
строителството, тъй като много трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, 
каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен персонал и др. 

Степен на въздействие на риска 
Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 
Р=В * П, следва да се заключи следното: 

По отношение на първия параметър - „вероятност“ следва да се подходи като се отчете 
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досегашният ни опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не 
разполагаме с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 
възложителят по обществената поръчка, както и няма информация по отношение на 
изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От предприетите 
действия по отношение досегашния опит на Управляващият орган и възложителя по възлагане 
на обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация,съдържаща се в 
РОП, може да се заключи, че вероятността от настъпването на разглеждания риск е ниска. 

По отношение на втория параметър - „последици“ следва да се отбележи, че последиците 
за СМР се характеризират като високи от разгледаните до сега рискове, тъй като е налице 
минимален времеви ресурс за компенсирането им. 
При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че разглежданите 
рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и управлявани и 
спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за избягването им. 
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
Дейностите, които биха били засегнати от неспазване на технологията на изпълнение на 
отделни видове строителни работи, са следните: наблюдение на дейностите предмет на 
договора; съгласуване и провеждане на бъдещи процедури и действия съгласно съответните 
актуални изисквания за технологията на изпълнение на отделни видове строителни работи. 
2.2.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ., обосновка на 
невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай. 
При изпълнение на строителните и монтажни работи стриктно ще се спазват изискванията на 
работните проекти по отделните части. 
Ще се следи за изпълнението на отделните видове работи от преките ръководители на 
съответните работни групи и звеното по контрола на качеството на изпълнените работи. 
При констатиране на неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 
работи ще бъдат отстранявани отделни специалисти или цели звена с цел да се избегне 
закъснението от цялостното изпълнение на обекта. 
2.2.3. Мерки за минимизиране/ елиминиране (преодоляване) на последиците при настъпване на 

риска 
Следните дейности ще бъдат предприети за отстраняване последиците при настъпване на риска: 

> Предвижда се повечето дейности да се изпълняват от квалифицирани работници, с което 
ще се минимизира вероятността от настъпването на риска. 

> Доброто познаване на проектната и тръжната документация от техническите специалисти 
и опитът с изграждането на подобни обекти спомага за намаляването на риска от 
неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове строителни дейности. 

> Разполагаемост с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени 
технически кадри, които да не допуснат настъпването на риска. 

> На обекта няма да има наемани хора без необходимата квалификация. 
2.2.4. Мониторинг на риска 
На съвместни срещи ще бъдат набелязвани критичните точки, които могат да окажат влияние 
върху технологията на изпълнение на обекта, а оттам и върху изпълнението на договора. Ще се 
изготвят конкретни предложения в сътрудничество с техническите лица на обекта и отделните 
изпълнителски звена за технологията и начина на изпълнение на отделните видове строителни 
дейности, както и ще се осъществява координация помежду си. 
2.2.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 
последиците от настъпили рискове 
Ще се води точен отчет за извършваните дейности документирани в отчети за изпълнение, като 
се отразяват всички аспекти на изпълнение/неизпълнение на задълженията на отделните звена 
при изпълнението на обекта. 
 
Участникът е дефинирал и анализирал и допълнителни рискове, като за всеки от тях е 
направено описание по отношение на : - Обхват, Идентификация на опасностите; степен на 
въздействие;  мерки за въздействие върху договора при възникването на риска; Мерки за 
недопускапе/предотвратяване на риска, респ., обосновка на невъзможността за предприемане на 
мерки в конкретния случай; Мерки за минимизиране/елиминиране (преодоляване) на 
последиците при настъпване на риска; Мониторинг на риска и Контрол върху изпълнението на 
мерките за недопускане, преодоляване на последиците от настъпили рискове. 
Дефинирани са следните допълнителни рискове: 
- Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на информация 
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от страна на останалите участници в строителния процес - от страна на възложителя, 

строителния надзор, авторския надзор и др. 

- Липса/недостатъчно координация, сътрудничество и получаване на информация от страна 

на останалите участници в строителния процес - от страна на възложителя, строителния 

надзор, авторския надзор и др.  

- Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

- Промени в законодателството на България или на ЕС във връзка с наблюдението и 

отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента 

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 

страна на възложителя. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми 

на негативна реакция от страна на местното население. 

Мониторинг на риска и методи за контрол върху изпълнението на програмата за управление на 

риска. 

Мониторинг (на риска) – ще се осъществява чрез непрекъснати проверки, надзор, критично наблюдение 

или определяне на състоянието, с цел да се установят промените от гледна точка на изискваното и  

очакваното равнище на изпълнение. Извършване седмични, месечни, тримесечни, полугодишни или 

годишни прегледи (анализи) с оценка на съдържанието, реализацията и ефективността от дейностите по 

управление на рисковете, с цел идентифициране на възможностите за оптимизирането им, предприемане 

на необходимите мерки и актуализиране на списъка от рисковете и техния статус. Процесът на 

наблюдение потвърждава наличието на необходимите контроли за дейността на организацията и че 

процедурите се разбират и изпълняват. 

Промените в организацията и средата, в която тя осъществява дейността си, се идентифицират и се 

отразяват с необходимите промени в системата. 

Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците от 
настъпили рискове 
Провеждане периодично Одит на управлението на риска - систематичен, независим и 
документиран процес за получаване на доказателства и за тяхното обективно оценяване, с цел 
да се определи степента, до която рамката на управление на риска или всяка отделно взета част 
от нея е адекватна и ефективна. Мониторинг и Преглед 
Мониторингът и Прегледът са част от планирането на Процеса за управление на риска и 
включват редовни проверки и наблюдение - периодични и ad hoc. Процесът на Мониторинг и 
Преглед обхваща всички аспекти на Процеса за управление на риска, със следните цели: 
- Гарантиране, че контролът е ефективен и ефикасен в проектирането и изпълнението. 
- Получаване на допълнителна информация за оптимизиране определянето на риска. 
- Анализиране и извличане на поуки от събитията (вкл. тези, които са се разминали), 
промените, тенденциите, успехите и провалите. 
- Откриване на промените във външния и вътрешния контекст, включително промени в 
критериите за риск и в самия риск, които могат да изискват преразглеждане на Въздействието 
върху риска и неговите приоритети (Преглед на Въздействието). 
- Идентифициране на възникващите рискове. 
Резултатите от Мониторинга и Прегледа ще бъдат записвани и предоставяни като отчет както 
на външните, така и на вътрешните заинтересовани лица. Те ще се използват и като входна 
информация за Преглед на Рамката за управление на риска. 
На базата на стандартите на ISO и досегашната проучвателна работа, риск-мениджърът прави 
няколко предложения за по-нататъшна дейност в Управлението на риска: 
Целта на дружеството е постигане на „Интегрирано и ефективно управление на рисковете”. 
• Целият ръководен състав е запознат с главните моменти в съдържанието на новите 
Стандарти на ISO чрез изготвената от риск-мениджъра слайд-презентация. 
• Останалият ръководен състав е запознат с политиката по риск-мениджмънт, стандартите 
на ISO и конкретните действия (първоначални стъпки) по управление на рисковете чрез лекция 
от риск- мениджъра и последваща дискусия по проблемите на управлението на риска. 
Мониторинг и Преглед на Рамката: 
• Установяване и периодичен анализ на критерии за изпълнението на управлението на риска 
спрямо показателите за ефективност. 
• Периодично измерване на подобрението или отклонението от Плана за управление на 
риска и обвързването с Политиката. 
• Периодичен преглед доколко Рамката на управление на риска, Политиката и Плана остават 
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подходящи спрямо външния и вътрешния контекст на Компанията. 
• Отчет за риска, за подобрението според Плана за управление на риска и до колко правилно 
се следва Политиката за управление на риска. 
• Преглед на ефективността на Рамката за управление на риска. 
Непрекъснато подобряване на Рамката: 
- на основата на резултатите от Мониторинга и Прегледа, ще се вземат решения за 
оптимизиране на Рамката на управление на риска, Политиката и Плана. 
- тези решения ще водят до подобрения в управлението на риска и в културата за 
управление на риска. 
Идентификация и оценка на риска 
Този стандарт обхваща процесите, осъществявани от участника и свързаните с тях опасности и 
рискове на работни места. Стандарта определя правилата и отговорностите, които се прилагат в 
дружеството за идентификацията и оценяването на риска по работни места и по цехове. 
Термини, определения, съкращения 
> опасност - източник на потенциална вреда или повреда или ситуация с потенциална 
възможност за вреда или повреда; 
> риск - комбинация от вероятността и последиците от определено опасно събитие 
(злополука или произшествие). При това рискът винаги има два елемента: 
> вероятността да настъпи опасността; 
> работен екип - екип от специалисти, представители на работниците; 
> последиците от опасното събитие 

 Компетентност, отговорност и сфери на влияние. 
> Основната отговорност при идентификация и оценка на риска носи Експерт здраве и 
безопасност при работа. 
> Конкретните отговорности и сферите на влияние, свързани с изпълнение на тази 
дейност са определени в длъжностните характеристики. 
Основни стъпки при оценка на риска са: 
> идентифициране на опасностите; 
> преценка на риска от всяка опасност - вероятността и сериозността на вредата; решаване 
дали рискът е допустим. 
Задължения на Ръководството. 
> Ръководството е задължено по ЗЗБУТ да провежда оценяване на риска на работните 
места. 
> При това главна цел е да се определи дали планираните или съществуващите контролни 
функции в дружеството са адекватни. 
> Целта е рисковете да бъдат контролирани и минимизирани, преди да настъпи 
увреждането. 
> Оценяването на риска е определено да се извършва от компетентни лица с практически 
знания за работните дейности и за предпочитане с участието на колеги от други отдели на 
дружеството, които могат да бъдат по-обективни. 
Идентификация на риска на работните места. 
> Експерт здраве и безопасност при работа извършва наблюдение на работните процеси 
по обектите и на работещите в обособените структурни единици, както и всички длъжности, 
преглед на информацията за количествената оценка на рисковите фактори, преглед на трудовия 
травматизъм, резултатите за заболеваемостта и нормативната база, касаеща дейността и 
рисковете на фирмата. 
> Особено важно е да се включат, например редки експлоатационни задания и 
ежедневната работа и да се извърши Преглед на информацията за количествената оценка на 
рисковите фактори. 
При определянето на рисковете на работната среда се отчита влиянието на: 
> Работните процеси групирани по рационален и управляем начин и се събира 
необходимата информация 
> Изпълнявани епизодични и извънредни дейности; 
> Използването на материали; 
> Възможни анормални и извънредни рискови ситуации (аварии, злополуки, инциденти). 

> Постоянни и извънредни дейности; 
Дейности на целия персонал, който има достъп до работното място, включително 
подизпълнители и посетители; 
> Човешко поведение, способности и други човешки фактори; 
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> Идентифицирани опасности, които се пораждат извън работното място, но които са в 
състояние да повлияят негативно върху здравето и безопасността на лицата под контрола на 
организацията в рамките на работното място; 
> Опасности, създадени в близост до работното място от свързани с работата дейности 
контрола на организацията.  
> Инфраструктура, оборудване и материали на работното място, независимо дали те се 
осигуряван от организацията или от други. 
> Промени или предложени промени в организацията, нейните дейности или материали; 
> Изменения в системата за управление на ЗБУТ, включително временни промени, и 
тяхното въздействие върху дейностите, процесите и действията, 
> Всички приложими законови задължения свързани с оценката на риска и прилагането на 
необходимите мерки за контрол; 
> Проектирането на работните зони, процеси, инсталации, машини/оборудване, 
оперативни процедури и организация на трудовия процес, включително адаптирането им към 
човешките способности. 

Първоначална оценка на риска. 
> Оценката на риска на работните места се извършва от обслужващата Служба по трудова 

медицина (СТМ), с която дружеството има сключен договор. 
> Оценката се извършва съгласно утвърдена методика на СТМ. 

Документирането на заключенията се извършва от СТМ и заключенията от оценката обхващат: 
> работната дейност, опасността (тите); 
> контрола на място; 
> персонала, изложен на риск; 
> вероятността за увреждане; 
> степента на увреждане; 
> степента на риск; 
> действието, което трябва да се предприеме след оценката; 
> административни подробности, например името на експерта, датата и др. 
> Общи и конкретни цели при извършване на риска 
> Предвидени мероприятия за минимализиране на риска приложима нормативна база 
Използване на оценката на риска. 
Оценката на риска е предназначена да се използва: 
> За ситуации, където се проявяват опасности или заплаха и не е сигурно дали 

съществуващият или планиран контрол е достатъчен по принцип или на практика; 
> За целите на непрекъснато подобряване в системата за управление на ЗБУТ, повече от 

минималните законови изисквания. 
> След документиране на оценката от СТМ, същата се предава на Експерт здраве и 

безопасност при работа, който я представя на КУТ, за изготвяне на програма с общи и 
конкретни цели, за ограничаване и свеждане до минимум, рисковете по време на работа. 

> Програмата се предава на Ръководител направление/звено/обект, за изпълнение на 
предвидените превантивни мерки. 

Преоценка на риска. 
> Преоценка на риска се налага в случаите на неспазване на изискванията за ЗБУТ; 
> Промяна факторите на работната среда; 
> Промяна на работно оборудване. 
> Преоценка на рисковете на работната среда, имащи отношение към различните видове 

трудови дейности, намиращи приложение в дейността на фирмата, се осъществява от СТМ, 
съвместно с Експерт ЗБУТ. 

Цели по здраве и безопасност по време на работа 
> Веднъж годишно на база получената оценка и програмата за минимализиране на риска, 

КУТ на свое заседание изготвя цели с общи мероприятия. Програма с общи и конкретни 
измерими цели по ЗБУТ, целта е да се постигне минимализиране рисковете, съответствие с 
политиката на фирмата и да се предприемат превантивни действия за осигуряване на здравето и 
безопасността при работа. 

Съпътстващи документи: 
Идентификация на опасностите на работното място. 
> Оценка на риска и ефикасността на мерките, за намаляването му. 
> Определяне на допълнителни мерки за управление на риска работното място. 
> Идентификация на опасностите. 
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> Оценка на риска и ефикасността на мерките, за намаляването му. 
> Определяне на допълнителни мерки за управление на риска. 
Генериране на записи: 
Генериране по изискване на този стандарт записи се водят от Експерт здраве и безопасност при 

работа и СТМ. 

Модел за управление на риска при инвестиционни строителни проекти. 

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. 
Необходимо е да има ангажимент и от възложителя на инвестиционния строителен проект и 
от изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема 
изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни 
фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в 
проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички 
възможни мерки за тяхното елиминираме или минимизиране са взети. 

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление 
на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в 
заплахата за реализацията на проекта така и във възможностите за нейното подобряване. 
Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани 
и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на 
стратегия за управление на риска. 

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, 
анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е 
увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху 
проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие. 

Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на риск регистър и 
матрица на рисковете. Тези инструменти се прилагат с цел да се идентифицират и оценят и 
двете възможности - положителните и отрицателните последствия от рисковото събитие. 

Процес па управление па риска 
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не 

се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, 
свързани с инвестиционния проект (удължава срока на проекта, надвишаване бюджета на 
проекта, отклонение от обхвата и др). Тези процеси са следните: 

• определяне на факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които 
могат да предизвикат промяна в елементите на проекта; 
• идентифициране на риска - определяне и документиране на онези променливи, 
характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да 
настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори; 
• качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на 
идентифицираните рискови променливи; 
• количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на извършения 
качествен анализ; 
• оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с конкретното 
осъществяване на целите на проекта в рамките на планираното времетраене и бюджет 
- тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на 
инвестиционния проект; 
• свързано с изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен 
измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при 
другите видове ефективност - социална, културна, образователна и др., оценката на 
риска се извършва чрез качествени измерители. 

Методика за качествен анализ па риска 
Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, 

описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им 
влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за 
определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. 
Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството 
на наличната информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на 
риска изисква оценка на вероятностите и последствията чрез съответни методи и 
инструменти. Методиката предложена в настоящото изследване се състои от следните 
стъпки: 

> Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете); 
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> Оценка на значимостта на риска; 
> Оценка на вероятността от настъпване на риска; 
> Съставяне на матрица на рисковете. 
Определяне па рисковете и категоризацията им 
Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с 

проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за 
оценяването на рисковете в матрица на риска. 
❖ рискове на строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и срокове); 
❖ рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият 

стандартите за изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); 
❖ рискове за приходите (промяна в търсенето на услугите, слабо изпълнение на услугите, 

промени в цените); 
❖ рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на възложителя); 
❖ технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична промяна) и т.н. 

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и 
документирането на техните характеристики. Определянето на риска е итеративен процес. 
Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по 
управление на риска. Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да 
осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват ефективни 
мерки за преодоляването му. 

Оценка на значимостта на рисковете 
При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено 

последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен 
при формирането на основните разходи. 

За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в 
съответствие с важността им (като катастрофални, критични, сериозни, умерени, 
пренебрежими) и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите. 

Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или 
повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и преценяване 
на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да се 
проследи и времето на възможните последици от този риск. 

Оценка на вероятността от настъпване на риска 
Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването 

му. Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по смислен и прозрачен начин 
не е лесна задача, особено когато няма налична база данни за подобни проекти. Затова 
допусканите параметри и процедурите, които ще се следват при оценяване на възможностите, 
трябва да бъдат логични и добре документирани. 

Както оценката на влиянието на рисковете така и категоризацията на вероятността от 
настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често срещан, 
възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен). 

Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното му влияние по 
вероятността от възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се допусне 
спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска. 

Матрица на риска 
Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази 

от проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до 
благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на рисковете 
по отношение на вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра на рисковете се 
съставят диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. Възможно е да се 
приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните рискове или за 
първите да се ранжират по-нисък клас индекси, защото те са по-малко вероятни и по-малко 
значими по принцип в сравнение с неблагоприятните рискове. 

На база създадената матрица на рисковете всеки участник дава оценка на съответния риск, 
след което се смята математически средната стойност за всеки риск и така се класират 
приоритетните рискове. 

 

 

В. 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 
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По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

не е налице нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 

на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания 

за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни. 

Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената 

поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е удостоверил: 

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП; 

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 

България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на всички видове строежи от 

всички групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и 

водене на Централния професионален регистър на строителя; доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на строителството, свързано със строителни дейности, свързани с 

изграждане, рехабилитация, реконструкция и/или ремонт на път и/или улицa, или 

еквивалентен обект;  строителни  дейности,  свързани  с  изграждане  и/или  ремонт  на  

подпорна  стена;  и строителни дейности, свързани с изграждане, рехабилитация, 

реконструкция и/или ремонт на клон/ове на канализационната мрежа, с изпълнени 

множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на 

изискванията на възложителя – Обекти: „Изграждане на външна канализация на почивна 

станция „Райковски ливади“ Пампорово – Изпълнена е външна канализация на почивна 

станция ЕВН „Райковски ливади“ в УПИ –I–558, ПИ №67653.1.558, кв.19, к.я. „Райковски 

ливади“, Община Смолян“; „Възстановяване на подпорна стена при км. 3+630 на общински 

път за с. Черешките, Община Смолян“; „Аварийно възстановителни работи на път с. 

Мугла, подобект: „Заскаляване с едри скални късове в участъка при км. 9+300–9+350“; 

„Аварийно възстановителни работи на път с. Мугла в участъка при км. 9+600“; 

„Извършване на строително монтажни работи на обект: „Водопровод, битова и 

дъждовна канализация по ул. П. Р. Славейков“  от о.т. 2061-20 м. до о.т. 43+10 м. и 

подходи при о.т. 2418+19 м. и о.т. 2350, в гр. Смолян“; „Ремонт на улици и пътища на 

територията на община Смолян, строителен обект: ул. „Момчил Юнак“, с. Момчиловци 

от главен път III – 863 Соколовци – Баните, с дължина 330м.“; 

Освен това участникът е удостоверил, че разполага с наличен технически и кадрови 

ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално 

обявените от възложителя условия; удостоверил е, че прилага в строителната си дейност 

системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда 

съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство. 

http://register.ksb.bg/
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Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложения 

с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

количествените сметки и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР. Етапите за изпълнение 

на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват. 

Участникът подробно е описал организацията и начина на изпълнение на поръчката и 

по-конкретно: Предмет; Представяне; Системи за управление на качеството, околната среда и 

здравословни и безопасни условия на труд; Описание на състоянието на обекта, условията за 

изпълнение на строителството, които ще са взети предвид; Организация и изпълнение на 

строителните работи –дейности и ресурси, основни етапи на проекта, специфични материали; 

Цел на поръчката – главна стратегическа цел; организация на строителните дейности; 

Отговорности  и разпределение на задачи на ръководството; Методи и организация на текущ 

контрол; Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересованите 

страни. 

 Подробно описана е и последователността на предвижданите за изпълнение дейности 

съгласно техническите спецификации и количествената сметка и ресурсната обезпеченост на 

изпълнение на всеки вид СМР. Предоставени са в табличен вид последователността на 

изпълнение на видовете СМР. Изяснени са подготвителните работи. Описана е и технологията 

за извършване на дейностите. Подробно участникът е описал: материалите които възнамерява 

да вложи в обекта, както и ресурсната обезпеченост за изпълнението на обекта – механизация и 

човешки ресурс с описание на разпределение на задачи и отговорности. Наред с това 

участникът е приложил: Линеен график на изпълнение на поръчката; Диаграма на работната 

ръка, както и Диаграми на механизацията. В предложението на участника е налице и адекватно 

разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове СМР съгласно 

количествената сметка, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на 

изпълнение на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите и 

технологията за изпълнение на всеки вид СМР, а именно: същинско строителство изкоп с шир. 

над 1.2м. и дълб. 2м. ср. скални почви; прехвърляне до 2м. верт. и 3м. хор.; превоз почви на 

2км.; изкоп за сградни отклонения; изкоп с шир. над 1.2м. и дълб. 2 – 4м. ср. скални почви; 

доставка и полагане на пясък;Доставка и монтаж на вълнообразни тръби PEHD SN4 

Ф315;Направа на РШ с дълбочина 3м.;Доставка и монтаж на PEHD SN4 Ф200;Улични бетонови 

отоци двуставни с двойна решетка;Направа на дъждоприемни решетки;Засипване 

изкопи;Изпробване на канализация и т.н. 

Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението 

на поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на 

поръчката предвид неговите характеристики и особености. Представени са подробни 

предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението, 

с посочване на продукт/ материал по количествена сметка и предложение на участника с 

описание на спецификациите. Въведени са изисквания към качество на материалите. 

В съответствие с описаните технологии са представените линеен график и диаграми на 

работната ръка и на механизацията. Представеният от участника линеен график за изпълнение 

на поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи 

се в КС, като за всяка от работите са изложени предвидените продължителност, начало и край и 

обем. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, 
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правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице представяне на 

техническата обезпеченост и разпределението на механизацията по отделните видове работи 

съгласно КС, съдържащо данни за тяхната продължителност, относителна дата на начало, 

относителна дата за край, вид механизация и  брой механизация, така и в приложената диаграма 

на механизацията, която ще се използва при изпълнението на обекта. Описани са вид на 

техниката, брой на машините и дните, през които същите ще работят. Също така е представено 

основното приложение на техниката за изпълнение на строителни процеси. При анализ на 

представената информация като част от организация на ресурсите комисията счита, че: 

участникът е предвидил да ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на 

всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите 

като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, като нагледно и 

ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост в подхода и програмата за изпълнение 

на поръчката с представяне на организация на човешките ресурси, включваща следните 

описания за всеки член на инженерно техническия екип - длъжност, правомощия, отговорности 

на длъжността и основни задачи. Таблично е представено разпределението на строителния екип 

по отделните видове работи съгласно КС, съдържащо данни за тяхната продължителност, 

относителна дата на начало, относителна дата за край, брой работници, така и в приложената 

диаграма на работната ръка, която ще се използва при изпълнението на обекта. Предложено е и 

разпределение на работната ръка съгласно КС - за всеки отделен вид СМР, като е определен 

броя на работниците с ясно и подробно представяне на задачите и отговорностите на отделните 

лица от строителния екип по видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на 

изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите 

човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, 

съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за качественото изпълнение на строителството. Предвидените човешки ресурси са 

достатъчни за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение 

на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, 

диаграма на механизацията. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация. 

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на 

работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз 

основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и 
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проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 

им. 

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 

 

6.3.  ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

 

241 903.17 лева  

без ДДС 

1.1. Ценови показатели 

1.1.1. Часова ставка 3.10 лева/час 

1.1.2. Допълнителни разходи за труд 100% 

1.1.3. Допълнителни разходи за механизация 50% 

1.1.4. Доставно-складови разходи 6% 

1.1.5. Печалба 10% 

 

2. 

Срок за изпълнение на обществената 

поръчка 

131 /сто тридесет и един/ календарни 

дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване 

на строителството /протокол за 

откриване на строителна площадка и за 

определяне на строителна линия и ниво 

съгласно приложения № 2 и 2а от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, издадена от 

министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от 

Закона за устройство на територията. 

  Гаранционните срокове на изпълнените 

видове строителни работи 

Съгласно минимално определените в чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

 

Б. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

Подход и програма за изпълнение на поръчка с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО 

О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“. 

Изготвена от участника ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ – СТРОЙ“ 

СЪДЪРЖАНИЕ 
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I. Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

1. Начин на изпълнение и обем СМР 

1.1.  Канализация  

1.2.  Подпорни стени 

1.3.  Пътни работи  

1.4.  Основни изисквания по време на строителство 

1.5.  Описание на мерките за опазване на околната среда  

2. Последователност и технология на изпълнение  

3. Описание на материалите  

4. Ресурси  

 Механизация 

 Изпълнителски състав, притежаващ необходимите квалификации, опит и 

качества 

II. Стратегия за управление на риска 

1. Времеви рискове  

 Закъснение началото на започване на работите 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 

 Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта  

2. Рискове свързани с качеството на изпълнението 

 Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя 

 Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 

работи 

3. Мониторинг и контрол 

III. Количествено–стойностна сметка  

1. Част канализация 

2. Част пътна  

3. Анализи 

Стратегия за управление на риска 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

> Превантивни мерки 

1. Участникът предвижда да предприеме следните мерки: 

- Информиране на всички заинтересовани страни за необходимата ни информация 

и за сроковете на получаване; 

- Постоянен мониторинг на входящата информация и документи; 

- Търсене съдействие от Възложителя 

> Корективни мерки 

- осигуряване на алтернативни източници на информация 

- непрекъсната комуникация с останалите страни до получаване на необходимите 

документи и информация. 

- алтернативни дейности за превенция и реакция съобразно събитието 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

> Превантивни мерки 

- предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с 

експлоатационните дружества; 

- мерки за публичност и комуникация; среща е всички участници в строителството 

за запознаване с очакванията; 

- планиране доставката да става две седмици преди започване на участъка, за които 

са необходими; осигуряване на алтернативни доставчици 

> Корективни мерки 

- промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са налични 

материалите; 
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- извършване на дейности, който не са пряко свързани с риска 

- назначване на допълнителни работници; 

- Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта; 

> Превантивни мерки 

- анализиране на възможните форсмажорни обстоятелства и съставяне на план за 

действие при настъпването им. 

- предварителен оглед на проекта и обекта за наличието на очевидни несъответствия 

които могат да дадат отражение 

- съставяне на гъвкав план за работа с цел преместване на ресурсите в друг участък. 

> Корективни мерки 

- незабавно актуализиране на графика; 

- увеличаване на броя на работниците; 

- информиране на останалите участници; 

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнението: 

- Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не 

съответстват на изискванията на възложителя; 

> Превантивни мерки 

- контрол за спазване изискванията по БЗР, вътрешни одити на Интегрираната система за 

управление 

- оглед на материалите при доставка; 

- изпълнение на процедурите по системата за управление на качеството- ISO 

> Корективни мерки 

- отстраняване на несъответствието и извършване на нови изпитания; 

- уволняване на виновните лица 

- назначаване на допълнителни експерти 

- Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

> Превантивни мерки 

- технологичен и качествен контрол по време на изпълнение на СМР; 

- среща в началото с всички участници в строителството за запознаване е 

изискванията за технология и проект; 

- ангажиран в екипа Контрол по качество 

> Корективни мерки 

- незабавно отстраняване на констатираните нарушения 

- незабавно привеждане на строително-монтажните работи към новите изисквания на 

проектанта 

- искане за съдействие от Възложителя; 

Според участникът Мониторинг и контрол на риска е процесът по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови. 

Основни методи и мерки за мониторинг и контрол са: 

1. Периодична проверка и анализ на документите и обстоятелствата, които имат пряко или 

косвено въздействие върху договора; 

2. Следене за възникване на събития свързани с: 

промени в законодателството; 

отклонения от спецификациите; 

предоставяне на информация необходима за резултатите на Договора; 

взимане на решения  

промени в процедурите; 

техническата среда; 

сигурност на информацията 

3. Постоянно пряко наблюдение на обекта от страна на техническия ръководител и 

управителя. 

4. Докладване на възложителя и проектанта. 
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В. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника се 

установиха следните липси в офертата на участника: 

 Участникът не е представил Линеен  график  за  изпълнение  на  поръчката; Диаграма  

на  работната  ръка; и Диаграма  на механизацията. Съгласно изискуемите документи и 

информация по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участника, закрепени от възложителя в забележка към т.6.7. на раздел IV „Указания за 

подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, всяка оферта трябва да съдържа: „Забележка: 

Участникът  задължително следва  да  приложи: линеен  график  за  изпълнение  на  

поръчката,  в  който  да  са  описани  и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/  за  обекта - времетраенето, 

технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните 

видове работи; диаграма  на  работната  ръка; и  диаграма  на механизацията.“. В 

офертата на участника систематично сред документите за подбор не са налице: Линеен  

график  за  изпълнение  на  поръчката; Диаграма  на  работната  ръка; и  Диаграма  на 

механизацията. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно 

т. 10.3. буква а) от раздел VI – „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка и чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, участникът да бъде предложен за 

отстраняване от процедурата, тъй като той е представил оферта, която не отговаря на  

предварително обявените условия на поръчката и поради това документите му не следва 

да бъдат подлагани на последващо разглеждане и на оценка. 
 

 7. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на 

участниците: „ДЮЛГЕР“ ООД и ОБЕДИНЕНИЕ „РИС-ПРО“ ДЗЗД съгласно утвърдената 

от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

7.1. Методика за оценката на офертите – указания за оценка по всеки показател: 

 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, като критерият за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена”. 

 

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 

методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 

комплексна оценка (КО): 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) - тежест в комплексната оценка 20 %, максимум 20 

точки.  

2. Срок за изпълнение на поръчката (О2) - тежест в комплексната оценка 35 %, максимум 

35 точки.  

3. Управление на риска (О3) - тежест в комплексната оценка 45 %, максимум 45 точки.  
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА  

ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 

изготвено съгласно Образец № 8. 

 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) 

е 20 % /двадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки 

по посочения показател е 20 /двадесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О1 = О1 мин.  x  20  , където 

О1 у 
 

 О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчкатa на оценявания участник 

 О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 

 О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

2. Срок за изпълнение на поръчката (О2). 

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Предложението за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, 

изготвено съгласно Образец № 4. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката (О2) 

е 35 % /тридесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой 

точки по посочения показател е 35 /тридесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О2 = О2 мин.  x  35  , където 

О2 у 
 

 О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчкатa на оценявания участник 

 О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците 

 О2 у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

3. Управление на риска (О3). 

Тежестта на показателя Управление на риска (О3) е 45 % /четиридесет и пет процента/ 

от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 

45 /четиридесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Управление на риска (О3) се формира на базата на 

представената от всеки участник Стратегия за управление на риска, неразделна част от 

предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 
 

 

Показател O3: 

Управление на риска  

Макс. 

45 

точки 
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За изготвената стратегия за управление на риска са налице следните 3 /три/ 

обстоятелства: 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

45 

 точки 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице 1 /едно/ от следните 

обстоятелства: 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете, но 1 /едно/ от следните не е в сила: 

o Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

ИЛИ 

 В сила е следното: 

o Предвидени са само 2 /две/ различни мерки за предотвратяване на настъпването 

и/или за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 

на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

25 

 точки 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице 1 /едно/ от следните 

обстоятелства: 

 Предвидени са само 2 /две/ различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или за 

минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете, но 1 /едно/ от 

следните не е в сила: 
o Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

ИЛИ 

 В сила е следното: 

o Предвидена/и е/са само 1 /една/ мярка за предотвратяване на настъпването и/или 1 

/една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от 

рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 

на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

5 

 точки 

 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице следното обстоятелство: 

 Предвидена/и е/са само 1 /една/ мярка за предотвратяване на настъпването и/или 1 /една/ 

мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете, но 1 

/едно/ от следните не е в сила: 
o Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

1 

 точка 
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Забележка:  
„Ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите по мониторинг или контрол 

при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

„Ефикасност“ е възможност за постигане на положителни резултати от използваните 

дейностите по мониторинг или контрол. 
 

ВАЖНО: Участник, при който е налице липса в техническото предложение и/или 

приложения към него на съответна изискуема съставна част или при който е налице 

предложение, което не отговаря на техническите спецификации, следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

 

4. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 

следната формула: 

 

 КО = О1 + О2 + О3 
 

 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 

методика и показатели. 

 

8. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

8.1. Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1),  Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Управление на риска 

(О3), както и така извършеното крайно оценяване на участника „ДЮЛГЕР“ ООД, са 

закрепени таблично, както следва: 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 
20.00 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на участника, описано в настоящия протокол. 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О2) 

 

35.00 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на участника, описано в настоящия протокол. 

Оценка по показател: 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (О3) 

 

45.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на стратегията на 

участника за управление на риска, която е обстойно и детайлно описана в настоящия 

протокол. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” се 

състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието „риск“. Подробно и 

изчерпателно са определени относимите понятия и термини -  дефинирана е методиката по 

която участникът е извършил анализа на проектните рискове, включително - параметрите - 

вероятност от възникване (В), експозиция (Е) и последици (вреда) (П), както и оценка на 

ефикасност на наличните мерки (М). Възприет е цифров израз на степенуване на 

вероятността, експозицията и тежестта на вредата и система за относителна градация 

(Р) като степен на влияние върху изпълнението на дейностите по договора, съставена от 

произведението на трите параметъра - вероятност от възникване (В), експозиция (Е) и 

последици (вреда) (П). - Р = В х Е х П.  
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На базата на горните параметри и посочената формула се прави класация на степента на 

влияние на риска върху изпълнение на дейностите, която е представена таблично. 

На база предложената методика участникът е направил анализ на всеки един от 

дефинираните от възложителя рискове. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е 

налице изложение, съдържащо вероятност за възникване на риска, степен на влияние на 

риска,  форми на проявление на риска, като за всяка от тях са посочени, мерки за 

предотвратяване на настъпването, мерки за минимизирани/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска, мониторинг на риска и контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. Така например по отношение на времевия риск „Закъснение началото на започване на 

работите“ участникът е класифицирал следните основните форми на проявление: - 

1.Затруднения в комуникацията и координацията в работата между дружеството и 

останалите участници в строителството - Възложител, проектант, стр. надзор и др., които 

се отразяват на започването на строителния процес и са по вина на изпълнителя.; 

2.Констатиране наличието на обстоятелства, възпрепятстващи започване на СМР, които не 

са могли да бъдат установени на по-ранен етап от изпълнителя; 3.Забава в доставката на 

основни материали или технологично оборудване/предварително изготвени елементи от 

строежа, необходими за започването на СМР. Аналогично на описанието на посочения рисков 

сегмент участникът е направил подробно изложение на: вероятността от настъпването на 

разглеждания риск - „ниска вероятност“; степента на влияние на риска - средна, като е 

изложил и мотиви за предвижданията си; Също така участникът е предложил минимум 3 

различни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки един от рисковете и 

съответно за формите на проявление. Така например по отношение на времевия риск 

„Закъснение началото на започване на работите“  за проявната форма - Затруднения в 

комуникацията и координацията в работата между дружеството и останалите участници в 

строителството - Възложител, проектант, стр. надзор и др., които се отразяват на 

започването на строителния процес, участникът посочва като превантивни дейности:  

- 1. Своевременно запознаване/ осъществяване на контакт с останалите лица-участници в 

строителния процес, които могат да имат отношение относно започване изпълнението на 

дейностите: Възложител, Проектант, Строителен надзор, лице упражняващо авторски 

надзор, технически лица и администрация непосредствено след възлагане на поръчката; 

2. Изготвяне на конкретна комуникационна стратегия и определяне на конкретни лица, 

осъществяващи комуникация/координация между заинтересованите страни в проекта. 

Предварителна проверка на документите в т.ч разрешението за строеж, запознаване и 

спазване на нормативната уредба, прилагане на всички правила и процедури на 

административните структури/органи. Предварително проучване на евентуални предстоящи 

изменения в нормативната база. Ползване на правни консултантски услуги, актуализиране на 

правно-информационната система АПИС, проследяване на форумите за обществени 

обсъждания и др. 

3. Отправяне на искане за необходимата информация към всички участници относно 

административно-правния статут и етапа на готовност обезпечаващи стартирането на 

строителството и предоставяне на такава от страна на дружеството; 

4. Ръководителят на проекта съставя чек лист с необходимите документи и срокове за 

набавяне или подписването им и подготвя съгласно Календарния график за изпълнение на 

проекта уведомителни писма - покани към заинтересованите страни да присъстват на 

съставянето и подписването на необходимите протоколи/актове и документи. 

За същия риск и форма на проявление са посочени и минимум 3 различни мерки за 

минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

Възложителя:  

1. Пряка намеса от страна на ръководството на дружеството в информационния обмен 

с останалите участници и замяна или допълване на екипа за комуникация с тях. Запознаване 

на ангажираните лица с констатираните грешки, несъответствия или изменения и планирана 

намеса с цел промяна в предварително планираното, за да се спести време в периода на реално 
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изпълнение; Създаване на допълнителни работни групи с цел ускоряване разработването и 

предоставянето на липсващата информация; 

2. При непредставяне на необходима за започването информация ще се предприемат 

мерки и ще се потърси алтернатива за експресното им набавяне като ще се потърси 

съдействие от компетентните органи и лица. При наложителни изменения в проекта, 

същите се изпълняват възможно най-бързо, като се предприема актуализиране на времевия 

график и плана за управление на проекта чрез включване на допълнителни ресурси за 

скоростно изпълнение/преработка; 

3. Незабавно информиране на работното звено или др. лица, за чиято дейност се отнася 

промяната. Указване на съдействие, обучение или методически указания на тези лица за да се 

обезпечи изпълнението на СМР в договорения срок и характеристики. 

4. Привличане на медиатор в отношенията с останалите заинтересовани страни с цел 

решаване на конфликта и обезпечаване безпроблемното изпълнение на предстоящите 

строителни работи. 

Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки 

участникът разписва минимум 3 различни мерки както за предотвратяване, така и за 

елиминиране за всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя, както и за 

формите на проявлението им. Като цяло, участникът правилно е разграничил превантивните 

от последващите дейности за всеки един от дефинираните от Възложителя рискове, което 

обстоятелство е предпоставка за ефективност на предложената от участника Стратегия 

за управление на риска. Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една от 

друга, обосновани и строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на 

всички мерки, които са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск. 

Получената максимална оценка по този показател се мотивира и от обстоятелството, че 

участникът е предвидил ефективни и ефикасни дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и ефективни и ефикасни дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. Така например по отношение на времевите рискове 

участникът е разписал мерки за мониторинг, изразяващи се в:  - Регулярно 

изготвяне/предоставяне и проверка на отчети за проведените контакти и срещи с 

останалите участници, от страна на лицата в дружеството, натоварени със задачата за 

осъществяване на комуникация, координация. Съпоставка с изпълнението на изготвената 

комуникационна стратегия;  При констатирани обстоятелства, предполагащи забава, се 

следи тяхното отразяване в проектната документация/ електронното досие на обекта, респ. 

тяхното управление съгласно разработената стратегия за риска; Анализ на изходяща и 

входяща кореспонденция по проекта и съпоставка на движението с разработения времеви 

график за обекта; Съпоставка между планирания график на доставка и реалното изпълнение; 

Предварителна проверка при доставчика за степента на готовност за доставка; Ежедневна 

проверка на складовите наличности; Анализ и съпоставка със заложените трудови норми и 

предварително планираното в графика. Наблюдение на работната среда и работните 

взаимоотношения между лицата; Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за 

изпълнение на поставените дневни задачи на времевия график от страна на ангажирания 

персонал; Следене на броя/производителността на реално заетите машини. Постоянна 

проверка на заложените за изпълнение нормативи; Координатор ЗБУТ е лице по ЗЗБУТ, което 

пряко и ежедневно следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд на работната площадка; Ежедневна проверка за изправност на ангажираната 

техника/механизация; Ежедневна проверка за годност и правоспособност на водачите на 

автомобилите и операторите на техника; При осъществяване на работи в опасна близост до 

съоръжения, процесът се следи и ръководи от техническите ръководители на обекта и 

Координатор ЗБУТ; Събиране на информация от лицата упълномощени за комуникация с 

останалите участници от процеса относно наличието на конфликтни ситуации/реакции; 

Изпълнението и спазването на проекта се следи от Главния ръководител на обекта, 

Техн.ръководители, Стр.надзор, Авторски и инвеститорски контрол и лицето по вътрешно 

фирмен контрол по качеството. Цялата постъпила информация от тях се анализира и 

съпоставя на кратки периоди от време; Всички изпитвания се извършват в присъствието на 
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компетентни лица. Спазване на вътрешнофирмените процедури по управление на аспектите 

на околна среда и попълване на контролните листове от тях. Възлагане на пробни замервания 

за чистотата на въздуха, почвите, високо ниво на шум и др.; Проверка на складираните на 

място материали, инвентар и техника. Извършване на съпоставка с наличностите по 

документи. Извършва се от Техн.ръководител и Контрольор по качество. 

По отношение на мерките за контрол участникът предвижда дейности, изразяващи се в:  

- 1. Има определен ръководител на проекта, натоварен с цялостната организация и 

координация на проекта (административно и технически), който осъществява ежедневен 

оперативен контрол; Той е централизирано звено, което прави анализира, обобщава и 

контролира информацията като по този начин се постига стегната и прозрачна организация 

на информацията/проекта. 

2. Ежедневно съгласуване с техническия ръководител, изпълнителския персонал и 

останалите участници в стр.процес на дневните задачи, необходими за започване на 

строителството в т.ч по комуникационната стратегия и предприетите мерки за управление 

на риска. 

3. Изискване и анализ на обратна връзка пряко от участниците/компетентните органи 

имащи отношение към потенциалното или възникнало рисково събитие. 

4. Прилагане на вътрешнофирмените процедури по системата за управление на 

качеството - строга проверка на попълнените формуляри касаещи процедурите „Управление 

на несъответствията” , „Управление на проекти” и др. 

5. Ежедневно съгласуване на дневните задачи, необходими за започване на 

строителството в т.ч по комуникационната стратегия, график на доставките, чек-листи и 

график на изпълнение; 

6. Провеждане на седмично отчетно заседание фирмените ключови експерти , 

останалите участници в инв.процес и служители на компетентните органи; 

7. Изискване на обратна връзка пряко от участниците/компетентните органи; 

8. Създаване на електронно досие на обекта, в което незабавно ще се включва наличната 

информация/кореспонденция. До това досие ще имат достъп упълномощени лица както от 

работната площадка, така и от централния офис на дружеството; 

9. Пряка проверка за степента на информираност на заинтересованите страни; 

10. Справки в правно-информационните системи/форуми за обществено обсъждане; 

11. Проверка за постъпили жалби/становища и предложения от жителите на кв. Райково; 

12. Проследяване на отчети за наличните материали в складовата площадка и нужните 

такива. Проследяване на отчетите за аварирала и ангажирана техника и механизация; 

13. Контрол на работните взаимоотношения и спазване разпределението на труда и 

изпълнение на трудовите договори, осъществяван от служител в отдел „Личен състав”. 

Пряко допитване до работниците относно тяхната степен на удовлетвореност и мотивация 

за осъществяване на работата. 

При анализ на дейностите за мониторинг и контрол комисията счита, че същите при 

съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им способстват 

за постигане на целите по мониторинг и контрол и гарантират възможността за постигане 

на положителни резултати. По същия начин е извършен и цялостния анализ по отделни 

сегменти и на останалите рискове. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част на Стратегията за 

управление на риска е всеобхватно, в него е обърнато внимание на всеки един от възможните 

рискове, като по отношение на него е налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени 

от Възложителя в одобрената от него методика за оценка на офертите, а именно:  

• Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

• Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора. 

• Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 
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Ето защо, участникът получава 45 точки по настоящия показател. 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 100.00 точки 

 

 

8.2. Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1),  Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Управление на риска 

(О3), както и така извършеното крайно оценяване на участника ОБЕДИНЕНИЕ „РИС-

ПРО“ ДЗЗД, са закрепени таблично, както следва: 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 
20.00 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на участника, описано в настоящия протокол. 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О2) 

 

28.27 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на участника, описано в настоящия протокол. 

Оценка по показател: 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (О3) 

 

45.00 точки 

 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на стратегията на 

участника за управление на риска, която е обстойно и детайлно описана в настоящия 

протокол. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” се 

състои от встъпителна и заключителна теоретична част с цел изясняване на понятието 

„риск“. Подробно и изчерпателно са определени относимите понятия и термини -  

дефинирани са управлението на риска, Мониторинг на риска и методи за контрол върху 

изпълнението на програмата за управление на риска; Мониторинг и Преглед; Мониторинг и 

Преглед на Рамката; Непрекъснато подобряване на Рамката; Идентификация и оценка на 

риска; Компетентност, отговорност и сфери на влияние; Задължения на Ръководството; 

Идентификация на риска на работните места; Първоначална оценка на риска; Използване на 

оценката на риска; Преоценка на риска; Модел за управление на риска при инвестиционни 

строителни проекти, включително - Процес па управление па риска, Методика за качествен 

анализ па риска, Определяне па рисковете и категоризацията им, Оценка на значимостта на 

рисковете, Оценка на вероятността от настъпване на риска и Матрица на риска. 

На база предложената методика участникът е направил анализ на всеки един от 

дефинираните от възложителя рискове. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е 

налице изложение, съдържащо –Обхват, степен на въздействие и предприети мерки за 

въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; Идентификация на 

опасностите; Определяне броя на задачите, изложени на съответните опасности; Степен на 

въздействие на риска, включително вероятност (В) и последици (П); Мерки за въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска; Мерки за 

недопускане/предотвратяване на настъпването па риска, респ., обосновка на 

невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай; Мерки за минимизиране/ 

елиминиране (преодоляване) на последиците при настъпване на риска; Мониторинг на риска и 

Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците от 

настъпили рискове. 

Така например по отношение на времевия риск „Закъснение началото на започване на 

работите“ участникът е класифицирал  основните форми на проявление: рискове, 
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произтичащи от изпълнителя на обществена поръчка за инженеринг (изготвяне на 

проектите, съгласуване и одобряване, получаване на разрешение за строеж, организация и 

набавяне на технически и човешки ресурси); рискове, произтичащи от Възложителя на 

обществена поръчка (предоставяне на строителна площадка, забавяне във възлагането на 

строителния надзор на СМР);рискове, произтичащи от трети страни (забава на доставчици 

на строителни материали, необходими за изпълнението на СМР);Рискове, произтичащи от 

климатични фактори (неподходящи климатични условия за започване на строителни 

дейности). 

•  Аналогично на описанието на посочения рисков сегмент участникът е направил 

подробно изложение на: вероятността от настъпването на разглеждания риск - ниска 

вероятност; степента на влияние на риска - средна, като е изложил и мотиви за 

предвижданията си;. Анализирани са и мерки за въздействие върху изпълнението на 

договора при възникването на риска - изложени на съответните опасности са всички 

дейности, свързани с началния етап от започване на строителните работи, а именно - 

действията съпътстващи откриването на строителната площадка и подписването на 

Протокол 2а, както и извършената в тази връзка мобилизация на ресурси от страна на 

изпълнителя: забавяне заверка на Заповедната книга за строежа, промяна на графика за 

изпълнение на проекта и промяна в действията по мобилизацията. Също така участникът 

е предложил минимум 3 различни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки един 

от рисковете. Така например по отношение на времевия риск „Закъснение началото на 

започване на работите“ участникът посочва като превантивни дейности: - предварително 

проучване на проектната документация; предварителна среща и консултация с 

изпълнителят на строителния надзор; координация в действията на възложител, 

изпълнител и надзор; предварителна, вътрешна подготовка, която да обезпечи наличието 

на технически и човешки асортимент; разполагаемост с достатъчна техническа 

обезпеченост. За същия риск са посочени и минимум 3 различни корективни дейности 

/мерки/: - проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка; пълно 

взаимодействие с Възложителя по отношение на технологична готовност за стартиране 

на работите, от страна на „РИС-ПРО“ ДЗЗД; готовност с наличие на одобрена 

технология за изпълнение на дейностите; наличие на специализирана механизация и работна 

ръка; наличие в екипа на инженерно-технически персонал и квалифицирани работници, 

които имат дългогодишен стаж и опит в строително-монтажните работи, текущ, 

основен и авариен ремонт на идентични обекти; Като мерки за минимизиране/ елиминиране 

(преодоляване) на последиците от настъпилия риск се предлага строен вътрешен подход, 

имащ за израз сформираме на екип, който да предприеме следните действия: - ангажиране 

на допълнителен човешки ресурс с необходимото образование и професионална 

квалификация за компенсиране на забавата; въвеждане на допълнително работно време, 

съобразно с допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; преработване на графика за 

изпълнение за по-ефективно изпълнение с цел спазване на крайния срок за изпълнение; 

прегрупиране и увеличаване на работната ръка с цел спазване на крайния срок за изпълнение; 

допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване КПД на работниците. 

> Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки 

участникът разписва минимум 3 различни мерки както за предотвратяване, така и за 

елиминиране за всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя, както и за 

формите на проявлението им. Като цяло, участникът правилно е разграничил превантивните 

от последващите дейности за всеки един от дефинираните от Възложителя рискове, което 

обстоятелство е предпоставка за ефективност на предложената от участника Стратегия 

за управление на риска. Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една от 

друга, обосновани и строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на 

всички мерки, които са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск. 

Получената максимална оценка по този показател се мотивира и от обстоятелството, че 

участникът е предвидил ефективни и ефикасни дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и ефективни и ефикасни дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. Така например по отношение на риска „Влагане в 
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строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват 

на изискванията на Възложителя “ участникът е разписал мерки за мониторинг, изразяващи 

се в: набелязване критичните точки на съвместни срещи, които ще оценяват степента на 

въздействие върху качественото изпълнението на договора и недопускане на влагане в обекта 

материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на 

Възложителя, а по отношение на мерките за контрол участникът предвижда дейности, 

изразяващи се в: - контролни звена проверяващи изготвените програми, предвидените срокове, 

необходимите доставки и оборудване, механизацията и човешкия ресурс; Всички връзки 

между отделните звена в ръководенето на строителния процес са подсигурени от дублиращи 

и контролиращи звена; Материалите ще се складират само на обозначените за тази цел 

места, като се спазват всички изисквания на производителя;Избраните материали отговарят 

напълно на изискванията на проекта, на Възложителя и на добрата производствена 

практика; Всички материали подлежат на предварително одобрение от Възложителя. 

Стриктно ще се придържа към изискванията на проекта, изискванията на наредбите и 

добрата производствена практика; Отговорници за приемане и отчитане на работите; 

Стриктно прилагане на системата за ръководене на документи и тяхното значение за 

процеса. 

По същия начин е извършен и цялостния анализ по отделни сегменти и на останалите 

рискове. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част на Стратегията за 

управление на риска е всеобхватно, в него е обърнато внимание на всеки един от възможните 

рискове, като по отношение на него е налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени 

от Възложителя в одобрената от него методика за оценка на офертите, а именно:  

• Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

• Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора. 

• Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

Ето защо, участникът получава 45 точки по настоящия показател. 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 93.27 точки 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

 

І. Отстранява следния участник от участие в производство по възлагане на обществена 

поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА 

ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА 

И СЪОРЪЖЕНИЯ“, както следва: 

 

 

 ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ – СТРОЙ“ 
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Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

т. 10.3. буква а) от раздел VI – „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка и чл.107, т.2, буква а) от ЗОП 

 

 

Мотиви: 
Участникът не е представил Линеен  график  за  изпълнение  на  поръчката; 

Диаграма  на  работната  ръка; и Диаграма  на механизацията. Съгласно изискуемите 

документи и информация по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника, закрепени от възложителя в забележка към т.6.7. на раздел IV 

„Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка 

на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка, всяка оферта трябва да съдържа: „Забележка: Участникът  

задължително следва  да  приложи: линеен  график  за  изпълнение  на  поръчката,  в  който  

да  са  описани  и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове работи по 

количествената сметка /КС/  за  обекта - времетраенето, технологичната 

последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи; 

диаграма  на  работната  ръка; и  диаграма  на механизацията.“. В офертата на участника 

систематично сред документите за подбор не са налице: Линеен  график  за  изпълнение  на  

поръчката; Диаграма  на  работната  ръка; и  Диаграма  на механизацията.  

 

 

ІІ. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ 

ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И 

СЪОРЪЖЕНИЯ“, както следва: 
 

Първо място: „ДЮЛГЕР“ ООД,  

с получена максимална обща комплексна оценка КО = 100.00 точки. 
 

 

Второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „РИС-ПРО“ ДЗЗД,  

с получена максимална обща комплексна оценка КО = 93.27 точки. 

 

 

ІІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА 

ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА 

И СЪОРЪЖЕНИЯ“, класирания на първо място участник, както следва: 

 

 „ДЮЛГЕР“ ООД, 
като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 

условия, обективирани от участника в предложението му: 

 

 

1. 

Цена 

за изпълнение 

на поръчката 

 

246 858.26 лева  

без ДДС 

1.1. Ценови показатели 

1.1.1. Часова ставка 3.20 лева/час 
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1.1.2. Допълнителни разходи за труд 100% 

1.1.3. Допълнителни разходи за механизация 45% 

1.1.4. Доставно-складови разходи 10% 

1.1.5. Печалба 10% 

 

2. 

Срок за изпълнение на обществената 

поръчка 

63 /словом шестдесет и три / 

календарни дни, считани от 

извършването на подписване на 

протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, 

издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, 

ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 

3. Гаранционните срокове на изпълнените 

видове строителни работи 

Съгласно минимално определените в чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

 

Комисията приключи работа 25.11.2016 г., като предаде протокола от своята работа на 

възложителя на 25.11.2016 г. в 16:00 ч. 

 

Комисия в състав: 

 

инж. Мариана 

Цекова 
/положен подпис/ 

/……...................../ 

 

 

инж. Васка 

Караджова 

/положен подпис/ 

/……...................../ 

 

Симеон  

Велинов 

/положен подпис/ 

/……...................../ 

 

Евдокия 

Волевска 

/положен подпис/ 

/……...................../ 

 

инж. Анастасия 

Василева 

/положен подпис/ 

/……...................../ 

 

 

 

                                                                                               /положен подпис и печат/ 

Дата: 25.11.2016г.  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

 Кмет на община Смолян 
 

 

 

 

 


