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ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 
възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от 
ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ 
НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН“, открито с обява на кмета на община Смолян № 1 от 19.01.2017г., публикувана 
заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1824 - профил на купувача, за която обява на 
Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: 
информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 
стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9060773 и информация за удължаване 
на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9060976. 
 

 

Днес, 03.02.2017 г., в 09:00 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 № ОП-2 от 03.02.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Председател:  

инж. Йордан Щонов Щонов – директор на дирекция „УТиОС” в община Смолян. 

Членове:  

инж. Диана Георгиева Калайджиева - гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ 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 представената оферта 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 – 2 /две/ оферти, както следва: 
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№ 

Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

 

 

1. 

 

„БИОИНФОРМ КОНСУЛТ“ ООД 

гр. Бургас 8000, ул. Успенска № 3; 

e-mail: bioconsood@gmail.com; 

s.simeonov@abv.bg   

 

 

 

ДЛ000653 

 

 

24.01.2017 г. 

 

 

13:12 ч. 

 

 

 

2. 

 

„ПЛАНЕКО“ ООД 

гр. София 1407, район Лозенец, ул. 

Персенк 47, бл. 22, вх. Б, ап. 19 ;  

гр. София, бул. Александър 

Стамболийски 27-Б, ет. 1, ап. 4; 

e-mail: office@planeco-bg.com  

 

 

 

 

ДЛ000777 

 

 

 

26.01.2017 г. 

 

 

 

12:51 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 участниците. 

 

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

предложенията на участниците. Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в 

деловодството на общината. За всяка оферта комисията обяви ценовото и техническото 

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 ОФЕРТИТЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

6.1. „БИОИНФОРМ КОНСУЛТ“ ООД. 

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: 

o 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.   

o Участникът е представил надлежно изготвени декларации, изготвени съгласно 

Образци № № 2 и 3, с които 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, 

а именно, 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.  

o Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за обществената 
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поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 

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

удостоверил 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 – доказал се е като утвърден контрагент в 

сферата на услугите, свързани с изготвяне на екологични оценки на планове или 

програми; или оценки на въздействието върху околната среда на инвестиционни 

предложения, с изпълнени множество подобни дейности с обем, характер и вид на 

изпълнени работи, отговарящи на изискванията на възложителя – Дейност: Доклад 

за ЕО и ОС на проект за ПУП-ПРЗ на с. Жеравна, община Котел, с Възложител: 

община Котел, период на изпълнение на услугата: 14.06.2013-24.06.2014г.; Дейност: 

Доклад за ЕО и доклад за ОС на ОУП на община Съединение, с Възложител: община 

Съединение, период на изпълнение на услугата: 05.01.2015-18.11.2016г.; Дейност: 

Доклад за ЕО и доклад за ОС на ОУП на община Павликени, с Възложител: община 

Павликени, период на изпълнение на услугата: 09.01.2015-10.11.2016г.; Дейност: 

Доклад за ЕО и доклад за ОС на ОУП на община Харманли, с Възложител: община 

Харманли, период на изпълнение на услугата: 09.01.2015-02.09.2016г.; удостоверил е, 

че прилага в дейността си система за управление на качеството по стандарт EN ISO 

9001, за което има издаден валиден сертификат с обхват на сертификация в областта 

на поръчката. 

· Офертата на участника в частта на предложението за изпълнение на поръчката не е 

съобразена с изискванията, определени от възложителя, като са налице следните 

несъответствия: Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника 

Стратегия за управление на риска - участникът не е анализирал в необходимия обем 

дефинираните от възложителя рискове, а именно: 1. Закъснение при изпълнение на 

дейностите в обхвата на обществената поръчка; 2. Затруднения при осигуряване на 

необходимата информация за изпълнение на обществената поръчка; 3. Затруднена и/или 

неефективна комуникация между страните, имащи отношение към изпълнението на 

дейностите – изпълнител, възложител, изпълнител, изработващ проекта за общ 

устройствен план на община Смолян по друг договор с възложителя, РИОСВ – Смолян, 

общественост, заинтересувани специализирани органи и други трети лица, тъй като: за 

дефинираните от възложителя рискове не са посочени вероятност от възникване и степен на 

влияние; за една част от рисковете са предвидени само мерки за предотвратяване на 

настъпването, а за други  само мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване, без да е направено разграничение, свързано с конкретни предложения за мерки 

за предотвратяване на настъпването и за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на всеки един от рисковете /т.е. не е налице кумулативно изрично предвиждане 

на превантивни и последващите мерки/дейности за всеки един от дефинираните от 

възложителя рискове/; не са предложени предвиждания (мерки/дейности) както за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, така и за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в 

т.6.7, буква „б“ 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, участникът, като част 

от предложението си за изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за 

управление на риска, в която: да анализира дефинираните от възложителя рискове, 

формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, 

като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки както за 

предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците 
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при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в техническите 

спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на възложителя; да опише 

предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, 

както и за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като в посочената точка 

възложителят изрично е идентифицирал следните рискове: 1. Закъснение при изпълнение на 

дейностите в обхвата на обществената поръчка; 2. Затруднения при осигуряване на 

необходимата информация за изпълнение на обществената поръчка; 3. Затруднена и/или 

неефективна комуникация между страните, имащи отношение към изпълнението на 

дейностите – изпълнител, възложител, изпълнител, изработващ проекта за общ 

устройствен план на община Смолян по друг договор с възложителя, РИОСВ – Смолян, 

общественост, заинтересувани специализирани органи и други трети лица. Възложителят в 

забележка към т.2 от Методиката за комплексна оценка на офертите, представляваща 

Приложение № 4 към обявата за възлагане на обществената поръчка, изрично е посочил, че 

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 техническото задание или други изисквания на възложителя, следва да бъде 

предложен за отстраняване. В представената от участника Стратегия за управление на риска 

се съдържа единствено посочване на дефинираните от възложителя рискове, посочване на 

форми на тяхното проявление и мерки, които по отношение на част от рисковете визират 

предотвратяване на настъпването на риска, а по отношение на друга част от рисковете - 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, 

че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата 

да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в предложението за изпълнението на поръчката се препятства възможността 

освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в 

съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска (О2) 

предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа анализ на 

всички  дефинирани от възложителя рискове, в това число: минимум една мярка за 

предотвратяване на настъпването и минимум една мярка за минимизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване на всеки един риск; предвиждания (мерки/дейности) както за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, така и за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. 

  

6.2. „ПЛАНЕКО“ ООД. 

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: 

o 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.  

o Участникът е представил надлежно изготвени декларации, изготвени съгласно 

Образци № № 2 и 3, с които 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, 
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оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

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

а именно, 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.  

o 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 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 – доказал се е като утвърден контрагент в 

сферата на услугите, свързани с изготвяне на екологични оценки на планове или 

програми; или оценки на въздействието върху околната среда на инвестиционни 

предложения, с изпълнени множество подобни дейности с обем, характер и вид на 

изпълнени работи, отговарящи на изискванията на възложителя – Дейност: EO на 

ОУП на община Панагюрище, с Възложител: община Панагюрище, дата на 

завършване на услугата: януари 2017; Дейност: EO на ПУП землище на с. Горни 

окол, община Самоков, с Възложител: „Маркан Проект“ ООД, дата на завършване на 

услугата: януари 2017; Дейност: EO и ОСВ на ОУП на община Якимово, с 

Възложител: община Якимово, дата на завършване на услугата: април 2015; 

удостоверил е, че прилага в дейността си система за управление на качеството по 

стандарт EN ISO 9001, за което има издаден валиден сертификат с обхват на 

сертификация: изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда, 

екологични оценки, оценки за съвместимост, консултации в областта на екологията и 

опазване на околната среда. 

· 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: 

o Предлагана цена за изпълнение на поръчката: 59 000.00 лева /словом петдесет и 

девет хиляди лева/ без ДДС. 

o Кратко описание на техническото предложение: 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на предвижданията му за стратегия за управление на риска, представена в 

кратко описание, както следва: 

Основната цел на стратегията - да идентифицира проблемите, свързани 

изпълнението на предмета на договора още преди тяхното възникване, като 

планира необходимите мерки и дейности за недопускане/преодоляването им така, 

че да не се попречи за постигане на планираните резултати. 

Дефиниции на основните понятия - риск, значим риск, същност и оценка на риска, 

управление на риска, процес на управление на риска. 

Основните елементи на процеса на управление на риска: 

■ своевременното откриване на значимите за изпълнението на предмета на 

поръчката рискове; 

■ ранжиране на рисковете по степен на въздействие; 

■ избор на мерки и средства за преодоляване/ограничаване/ликвидиране на риска; 

■ прилагане на мерки/действия, подходящи и приложими за ефективно 

преодоляване на риска; 

■ своевременни промени в политиката на управление на риска, въз основа на 

оценката на ефективността на процеса. 

Предимства на регламентираното управление на риска: 

■ прогнозиране на проблемите преди да са се появили; 
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■ ранно идентифициране и реакция на нововъзникнали рискове. 

Основни групи рискови фактори: 

■ външни фактори, към които се отнася промяна на законова или нормативна 

уредба в хода на изпълнение на поръчката, което може да наложи промени в 

диагнози, констатации, изводи, решения и респ. необходимост от преработки с цел 

обективизиране спрямо променената уредба; тези фактори могат да допринесат 

за промени в обществените нагласи във вече постигнат консенсус, проведени 

съгласувания, отдалечаване на срокове за изпълнение на поети ангажименти, 

забавяния в процеса на съгласуване и др. подобни. 

■ вътрешни фактори, към които се отнасят организацията на оперативните 

дейности и дейностите по управлението от страна на Изпълнителя; наличните 

ресурси /човешки, финансови, оборудване и др./; действащата система за 

управление на дейностите. 

Внимание и на следните възможни ограничения при изпълнението на договора: 

■ технически ограничения - произтичат най-вече от необходимостта да се 

извършват анализи и предлагат решения на база съществуващи данни и 

информация, набирана през различни периоди от време, с различно качество и 

достоверност; 

■ времетраене на договора - вероятност от промяна в началния и краен срок по 

независещи от Изпълнителя причини (напр. обжалвания), необходимост от 

провеждане на собствени проучвания, изследвания, наблюдения; 

■ финансово управление - стойност на договора и разплащания. 

При оценката на идентифицираните рискове, най-често се прилагат скали 

(петстепенна скала на Ликтер в настоящия случай), като с помощта на бал се 

оценява вероятността от проява на риска и степента на въздействие от проявата 

му, покани по- долу: 

Скала за вероятност / бал Скала за въздействие / бал 

много малко вероятен 1 много слабо 1 

малко вероятен 2 слабо 2 

вероятен 3 средно 3 

много вероятен 4 високо 4 

сигурен 5 много високо 5 

За определяне вероятността от проява и въздействие на съответния риск 

прилагане на матрица за степенуване на рисковете, определени от Възложителя в 

Техническата документация. 

Рискове Вероятност Въздействие 

Риск 1: Закъснение при изпълнение на дейностите 

в обхвата на обществената поръчка. 

 

3 

 

4 

Риск 2: Затруднения при осигуряване на 

необходимата информация за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

2 

 

4 

Риск 3: Затруднена и/или неефективна 

комуникация между страните, имащи отношение 

към изпълнението на дейностите – изпълнител, 

възложител, изпълнител, изработващ проекта за 

общ устройствен план на община Смолян по друг 

договор с възложителя, РИОСВ – Смолян, 

общественост, заинтересувани специализирани 

органи и други трети лица. 

 

2 

 

4 

За разглеждания случай, резултатите от обобщената оценка на риска /вероятност 

плюс въздействие/ се представят в пет степенна скала, както следва: 
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Сборна оценка на риска Степен на риска 

от 0 до 2 Риск със слаба степен 
от 3 до 5 Риск със средна степен 

от 6 до 9 Риск с висока степен 

над 9 Риск с много висока степен 

Обща оценка на риска, определен от Техническото задание на Възложителя, по 

степен на въздействие: 

О

т

 

п

о

Удостоверяване с посочената таблица, че и по 3-те риска, посочени от 

Възложителя, очакваната степен на въздействие е висока, което означава, че 

посочените рискове изискват съответни мерки за да бъдат своевременно 

преодолени или минимизирани. 

Подходите, които по правило се прилагат в добрата практика по управление на 

риска и които ще бъдат приложени при изпълнението на предмета на поръчката, 

са, както следва:  

Подход Метод Резултат 
Премахване Елиминиране на риска или 

причината за неговото 

възникване 

Получаване на допълнителна 

информация, подобряване на 

комуникацията 
Смекчаване Намаляване вероятността от 

възникване на рисковете и/или 

последиците от тях до 

приемливо ниво 

Ресурсно попълнение, вкл. 

времеви ресурс, осигуряване на 

допълнителна информация 

Аварийни мерки Спешно прилагане на мерки и 

корективи 

Нетрадиционни и иновативни 

стратегии 

След идентификацията на рисковете и определяне на нивата на въздействието им 

направена по-горе, се предлагат мерки за предотвратяване на рисковете в 

зависимост от степента на тяхната оценка - нисък, среден или висок риск. 

В плана за управление и предотвратяване на рисковете са предвидени: 

■ различни мерки както за минимизиране на риска /определяне на контролни 

дейности за недопускането му, така и мерки за преодоляване на риска/ определяне 

на похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативно 

влияние; 

■ ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора; 

■ ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените 

мерки. 

По време на изпълнение на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят ще 

извършва регулярен мониторинг върху Плана за управление на риска, което по 

същество представлява оперативно проследяване на отклоненията от целите. 

Основните рискове и мерките за недопускането/преодоляването им с оглед 

постигане на целите на поръчката–представяне на анализ на рисковете, включващ: 

-форми на проявление, вероятност от възникване и степен на влияние; 

- мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за минимизиране/елиминиране 

на последиците при настъпване; 

- дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора и 

дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

Риск № Оценка Степен на въздействие на риска 

1 6 Висока 

2 7 Висока 

3 7 Висока 
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- Забавяния в 
процедурите 

по 
съгласуване и 
одобрение на 
документи и 
доклади от 
страна на 

компетентния 
орган РИОСВ 

 

- Ограничен 
и/или 

фиксиран 
срок за 

изпълнение на 
дейностите по 

поръчката; 

 

-Промяна в 
законова 

и/или 
нормативна 

уредба в хода 
изпълнение на 

поръчката, 
която касае 
предмета на 
поръчката; 

 

-Трайна 

нетрудоспособ
ност на член 

на екипа 

 

Вероятно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много 

вероятно 

 

 

 

 

Малко 

вероятно 

 

 

 

 

 

 

 

Малко 

вероятно 

 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

 

Средна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна 

1. Изпълнителят мобилизира 
целия екип, като бързо и 

своевременно оценява 
необходимостта от 

допълнителни експерти и ги 
включи в екипа; 

 

2. Изпълнителят гарантира 
високото качество на 

изготвените документи и 
докладите; 

 

3. Осигуряване спазването на 

изпълнение на дейностите по 
поръчката; 

 

4. Осъществяване на текуща 
комуникация и консултации за 
напредъка по подготовката на 

документите и докладите с 
ресорните експерти от РИОСВ 

и релевантните други 
компетентни органи; 

 

5. В случай на промяна в 
законовата и нормативна 

уредба действията са адекватно 
и срочно отразяване на 

промените, без това да се 
отразява на качеството на 

продукта; 
 

6. Рискът от трайна 
нетрудоспособност се 

преодолява чрез допълване и 
взаимозаменяемост на 

експертите на Изпълнителя. 

1. Прилагане на 
специфични подходи за 

управление на качеството 
като елемент от Системата 

за управление на 
качеството; 

 

2. Етапите за изпълнение на 
поръчката съдържат 

възможност за 
скъсяване/изпреварване, 

което ще бъде ползвано при 
необходимост; 

 

3. Своевременно отразяване 
на указанията, получени от 

Възложителя и/или 
контролните органи; 

 

4. Предварително 
запознаване със 

съдържанието на 
документите от една страна 

ще ускори процеса на 
тяхното одобрение и от 

друга ще опосредства по- 

задълбочения преглед и 
коментиране на 
съдържанието. 
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-Липса на 

систематизиран
и данни и 

информация, 
получени от 
отделните й 

притежатели, 
което забавя и 

затруднява 
използването 

им; 
 

-Дефицит от 
данни и 

информация, 
необходима за 
изпълнение на 
дейностите по 

поръчката; 
 

-Получаване на 
противоречиви, 

некоректни 
изходни данни. 

Вероятно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятно 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятно 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

Средна 

1.Основната мярка за 
недопускане настъпването на 
риска е използване на повече 

от един източник на 
информация за допълване и 

коригиране/при 
необходимост/ на данните, 
използване на ГИС като 

важен инструмент за 

обработване и 

анализиране на 
пространствената 

информация; 
 

2.Предвиден е детайлен 

предварителен анализ на 
данните и информацията, 

необходими за изпълнението 
на договора; 

 

3.Предвидена е възможността 
собственикът на конкретна 

група данни да се е променил 
през годините и част от тях да 
са в различни организации и 

структури; 
 

4.Изготвяне на адекватен 
план на усилията по събиране 
на данните, като се адресират 

точните бивши и настоящи 
собственици; 

 

5.Определяне на коректни 
данни и при необходимост 
коригиране на данни, вкл. 

избор на допълнителни 
източници на данни. 

 

1. Полагане на 
целенасочени, 

последователни и 
продължаващи във времето 
усилия за събиране на данни 

и информация, за да бъде 
преодоляна евентуална 

съпротива за предоставяне 
на данни и информация от 

техните собственици поради 
нежелание или липса на 
време и ресурси от тяхна 

страна; 
 

2. Ако въпреки положените 
усилия от страна на 

Изпълнителя се окаже, че не 
е възможно осигуряването 

на част от данните и 
информацията, то ще се 

пристъпи към разработване 
на алтернативни подходи за 
набиране на информация; 

 

3. Ще се потърсят 
алтернативни източници на 

информация и данни от 
ползватели, на които 

същата е била предоставена 
от собствениците, като този 
процес се координира при 

всички случаи с последните. 
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-Недостатъчно 
добра 

комуникация със 
заинтересованите 

стани  

 

-Недостатъчно 
добра 

комуникация 
между 

Възложителя и 
Изпълнителя 

 

-Недостатъчно 
добра 

комуникация 
между екипа по 
ОУП и екипа по 

ЕО и ДОС 

 

-Съпротива и/или 
липса на готовност 
да бъдат възприети 

предложените в 
отделните доклади 

заключения и 
препоръки за 
опазване на 

околната среда. 

Вероятно 

 

 

 

 

 

Малко 
вероятно 

 

 

 

 

 

Малко 
вероятно 

 

 

 

 

 

Малко 
вероятно 

Висока 

 

 

 

 

 

Средна 

 

 

 

 

 

 

Средна 

 

 

 

 

 

 

Средна 

1.Практиката, която 
Изпълнителят прилага в подобни 

случаи е едновременно със 
разработване на Схема за 

провеждане на консултации и 
съвместяване на работата по ЕО и 

ОУП да осигури (със средствата 
на различни комуникационни 

форми) активно участие на 
основните заинтересовани страни 

в т.ч. административни 
структури, местно население, 

институционално заинтересовани 
страни, включително 

изследователски институции и т.н. 
 

2.Провеждане на регулярни 
срещи/комуникация между 

Възложителя и Изпълнителя; 
 

3.Организиране на встъпителна 
среща/комуникация за 

запознаване на екипите по ЕО и 
ОУП и провеждане на регулярни 
работни срещи. Осигуряване на 

възможност за провеждане на 
допълнителни срещи, разговори, 
кореспонденция, разяснения и др. 

подобни, с цел постигане на 
максимално пълно разбиране на 

същността на предлаганият 
проект и/или заключения и 
препоръки на ЕО и ДОС; 

 

4.Неизпълнението на препоръките 
на ЕО и ОСВ би могло да доведе 

до блокиране приемането на 
плана. Навременния, качествен и 

внимателен анализ на данни и 
информация, така че 

необходимостта от препоръки за 
предприемане на коригиращи 
действия и за допълнителни 
мерки за предотвратяване на 

въздействието върху околната 
среда да бъде идентифицирана на 

достатъчно ранен етап от 

изпълнението на поръчката, за да 
има достатъчно времеви ресурс за 
търсене на работещи алтернативи. 

1.Изпълнителят се 
ангажира да 
допринесе за 
правилното 

разбиране на 
поръчката и 

ангажираността на 
заинтересованите 

страни. 
 

2.Пълно 
съобразяване с 

изискванията на 
Възложителя във 
всеки един етап от 

работа по ЕО и 
ДОС; 

 

3.Полагане на 
усилия за постигане 
на общо разбиране и 

доверие между 
Изпълнителя и 

Възложителя, което 
стимулира 

конструктивна 
работа и диалог 

4.Заключенията и 
препоръките на 

докладите са 
конкретни, ясни и 

недвусмислени, 
мотивирани, 
адресирани и 

даващи индикация 
за възможния срок 
за прилагане им, 

като при 
възможност се 

предложат варианти 
за определени 
решения или 

действия;   
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Риск 

 

Дейности за мониторинг на риска по време на 
изпълнението на договора 

Дейности за контрол на 
изпълнението на 

предложените мерки 

 
1. Закъснение при 

изпълнение на 
дейностите в обхвата на 
обществената поръчка. 

Целта на мониторинга е да се наблюдава дали 
вероятността или влиянието на идентифицираните 

рискове се променя и да дава увереност на Изпълнителя, 
че процеса по управление на риска остава ефективен във 

времето и се предприемат необходимите действия за 
намаляване или недопускане на риска 

Дейностите ще включват: 
- Преглед на целия план за управление на риска /риск-

регистър/; 
-В зависимост от спецификата на на проблемите 

проявление на риска и преди да са се неговата значимост 
проявили някои от тях ще бъдат контролирани по-често; 

-При възникване на внезапни събития риск-регистъра ще 
бъде разглеждан и адаптиран извънредно без да се очаква 

редовния/оперативен мониторинг; 

-Ранно идентифициране и реакция на нововъзникнали 
рискове. 

Дейностите са приложими за 
всички 

идентифициран и рискове и 
са както следва: 

1.Създаване на ясна и 
гъвкава структура за 

оперативно проследяване на 
отклоненията от целите; 

2.Своевре¬менни промени в 
политиката на управление на 
риска въз основа на оценката 
на ефективността на процеса; 

3.Прогнозиране на 
проблемите преди да са се 

появили. 

2. Затруднение при 
осигуряване на 
необходимата 

информация за 
изпълнение на 

обществената поръчка. 
3. Затруднена и/или 

неефективна 
комуникация между 

страните, имащи 
отношение към 

изпълнението на 
дейностите. 

 

 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 допуснатата оферта на 

участника „ПЛАНЕКО“ ООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите. 

 

8. Методика за оценката на офертите – указания за оценка по всеки показател: 
 
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, 

като критерият за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена”. 

 

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 50 
% /петдесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 
Оценката по показателя се определя по формулата: 
О1 = О1 мин.  x  50  , 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. 

 

Управление на риска (О2). 

Тежестта на показателя Управление на риска (О2) е 50 % /петдесет процента/ от общата 

комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 50 /петдесет/ 

точки. 
Оценката по показателя Управление на риска (О2) 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 техническото задание 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: 
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Показател O2: 

Управление на риска  

Макс. 

50 

точки 

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. 

50 

 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. 

30 

 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. 

10 

 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 

 

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. 
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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 техническото задание или други изисквания на възложителя, следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

 

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 

 КО = О1 + О2  
 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. 

 

9. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК „ПЛАНЕКО“ ООД: 

 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1) и Управление на риска (О2), както и така извършеното крайно 
оценяване на участника „ПЛАНЕКО“ ООД, са закрепени таблично, както следва: 
 

 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 
 

 
 

50.00 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 (О2) 
 

 
 

50.00 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 - риск, значим риск, 

същност и оценка на риска, управление на риска, процес на управление на риска. Представени 

са основните елементи на процеса на управление на риска, като основните рискови фактори 

са квалифицирани в две групи – външни фактори и вътрешни фактори, като е отделено 

внимание на следните възможни ограничения при изпълнението на договора - технически 

ограничения, времетраене на договора и финансово управление. При оценката на 

идентифицираните рискове е приложена скала (петстепенна скала на Ликтер), като с 

помощта на бал е оценена вероятността от проява на риска и степента на въздействие от 

проявата му, поканизани в табличен вид.За определяне вероятността от проява и 

въздействие на съответния риск е приложена матрица за степенуване на рисковете, 

определени от възложителя. Резултатите от обобщената оценка на риска /вероятност 

плюс въздействие/ е представена в пет степенна скала. Общата оценка на риска по степен 

на въздействие е представена в табличен вид. От посочената таблица е видно, че и по 3-те 

риска, посочени от Възложителя, очакваната степен на въздействие е висока, което 

означава, че посочените рискове изискват съответни мерки за да бъдат своевременно 

преодолени или минимизирани. 
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Правилно участникът е предвидил подход по управление на риска в следните аспекти – 

премахване, смекчаване и аварийни мерки, съпроводен със съответни методи и резултати. 

По същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са 

идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е налице изложение, съдържащо форми 

на проявление на риска, вероятност за възникване на риска, степен на влияние на риска, 

стойност на риска, 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 при изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка“ участникът е дефинирал следните форми на проявление: забавяния в процедурите 

по съгласуване и одобрение на документи и доклади от страна на компетентния орган 

РИОСВ, ограничен и/или фиксиран срок за изпълнение на дейностите по поръчката, промяна 

в законова и/или нормативна уредба в хода изпълнение на поръчката, която касае предмета 

на поръчката, трайна нетрудоспособност на член на екипа, като по отношение на всяка 

проявна форма са определени вероятност от възникване и степен на влияние.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 при 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка“ участникът посочва като 

превантивни дейности: - Mобилизиране на целия екип, като бързо и своевременно оценяване 

на необходимостта от допълнителни експерти и включването им в екипа; - Гарантиране на 

високото качество на изготвените документи и докладите и осигуряване спазването на 

изпълнение на дейностите по поръчката; - Осъществяване на текуща комуникация и 

консултации за напредъка по подготовката на документите и докладите с ресорните 

експерти от РИОСВ и релевантните други компетентни органи; - В случай на промяна в 

законовата и нормативна уредба адекватно и срочно отразяване на промените, без това да 

се отразява на качеството на продукта; - Допълване и взаимозаменяемост на експертите 

на Изпълнителя. За същия риск са посочени и минимум 3 различни корективни дейности 

/мерки/: - Прилагане на специфични подходи за управление на качеството като елемент от 

Системата за управление на качеството; - Сдържане на възможност при етапите за 

изпълнение на поръчката за скъсяване/изпреварване, което да бъде ползвано при 

необходимост; - Своевременно отразяване на указанията, получени от Възложителя и/или 

контролните органи; - Предварително запознаване със съдържанието на документите от 

една страна за ускоряване на процеса на тяхното одобрение и от друга за опосредства по- 

задълбочения преглед и коментиране на съдържанието. 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, както следва: - мерки за мониторинг – преглед на целия план за управление на риска 

/риск-регистър/; в зависимост от спецификата на проблемите проявление на риска и преди 

да са се неговата значимост проявили някои от тях ще бъдат контролирани по-често; при 

възникване на внезапни събития риск-регистъра ще бъде разглеждан и адаптиран извънредно 

без да се очаква редовния/оперативен мониторинг; ранно идентифициране и реакция на 

нововъзникнали рискове; - мерки за контрол: - създаване на ясна и гъвкава структура за 

оперативно проследяване на отклоненията от целите; - своевременни промени в политиката 

на управление на риска въз основа на оценката на ефективността на процеса; - прогнозиране 

на проблемите преди да са се появили. При анализ на дейностите за мониторинг и контрол 

комисията счита, че същите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати 
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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. 

Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 100.00 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. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на 

ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА 
СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, както следва: 
 

Първо място: „ПЛАНЕКО“ ООД,  

с получена максимална обща комплексна оценка КО = 100.00 точки. 
 

 

 

ІI. Предлага на възложителя за отстраняване от производство по възлагане на 

обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ 
НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, следния 

участник: 

 

„БИОИНФОРМ КОНСУЛТ“ ООД. 
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ІIІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти 

с обява, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА 
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА 
ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на 

първо място участник, както следва: 

 

„ПЛАНЕКО“ ООД 

 

като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при съществените 

условия, обективирани от участника в предложението му, в това число: цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 59 000.00 лева /словом петдесет и девет хиляди лева/ без ДДС. 

 

Комисията приключи работа 28.02.2017г., като предаде протоколите от своята работа на 

възложителя на 28.02.2017г. в 16:00 ч. 

 

Комисия в състав: 
инж. Йордан Щонов  

положен подпис 

/……...................../ 

инж. Диана Калайджиева  
положен подпис 

/……...................../ 

Любомир Равелов  
положен подпис 

/……...................../ 
 
 

 

положен подпис и печат 

Дата: 10.03.2017  Утвърдил: ………….................…….. 
гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

 Кмет на община Смолян 

 
 

 

Забележка:  

Положените подписи и печат са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД).  
 


