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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 
за разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедура по 
възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от 
ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, открита с решение № 1 от 
16.02.2017 г. на кмета на община Смолян, което заедно с одобреното с него обявление за 
обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки с уникален 
идентификационен номер 00092-2017-0001. 
 

Днес 20.03.2017 г., в 11:00 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 – 4/13.03.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
Председател:  
Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 
правоспособен юрист, магистър. 
Членове: 
Мария Каварджикова – главен специалист счетоводител в дирекция „ФСДиБ“ в община 
Смолян. 
Васил Василев – главен специалист в дирекция „АИО.ОМП“ в община Смолян. 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.104, ал.6 и 
чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.56, ал.1 и 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 
 
І. 1. Комисията пристъпи към разглеждане техническите предложения на участниците, за които 
беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 
 

  
1.1. „Топливо“АД,  

 
 
 
А 
 
 
 
 
 
 

Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включващо и стратегия за управление на риска, 
изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4 
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 Кратко описание на предложената стратегия за управление на риска: 
Минимизиране/елиминиране на трудностите в хода на изпълнението на поръчката, чрез 
непрекъснат мониторинг по време на изпълнението на договора обхващащ:  
1. Контрол за спазване на сроковете за доставка на договора  
2. Елиминиране трудности от доставка, независимо от характера и причините им, чрез 

поддържане на стокови наличности. 
3. Наличен собствен транспорт за осъществяване на доставките. 
4. Доставка на пелети във вид и качество, отговарящ на изискванията по договора. 
На база упоменатото в т.1, т.2, т.3 и т.4 – потенциални рискове за изпълнението не 
съществуват – т.е. поетите ангажименти за срокове, качество и други, поети в договора ще 
бъдат спазени.      

 
 
В 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с предварително 
обявените условия: 
Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 
управление на риска, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, тъй 
като участникът не е анализирал дефинираните от възложителя рискове, формите на 
тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма 
на проявление не е идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на 
настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че 
договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, 
срок и съгласно изискванията на възложителя. Участникът не е описал предвижданията си 
за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол 
върху изпълнението на предложените мерки. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.6.5 на раздел V „Указания за 
подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 
процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, като 
част от предложението си за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, 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 при настъпване, така че договорът да 
бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, срок и 
съгласно изискванията на възложителя. Участникът следва 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 е 
идентифицирал следните рискове: 1. Забава при завършване на заявените доставки; 2. 
Трудности при изпълнението на заявени доставки, продиктувани от авария на техника или 
транспортно средство; 3. Доставка на пелети, които не отговарят на изискванията на 
възложителя за качество. 

Изрично е посочено в същата точка, че важно и съществено за възложителя при 
предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени 
от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не 
рискове по принцип. 

Възложителят в забележка към т.3 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 
неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал,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 техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 

В представената от участника Стратегия за управление на риска не е анализиран 
нито един от определените от възложителя рискове.  
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При констатираното несъответствие в техническото предложение 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 (О3)  
предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа:  

- мерки за предотвратяване на настъпването и/или за минимизиране/елиминиране на 
последиците за поне един от рисковете, като в зависимост от техния брой, комисията да ги 
оцени със съответния брой точки, съгласно методиката;  

-дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както 
и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията 
единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 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 
си по чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП при изготвяне на офертата да се придържа 
точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 
препятства възможността за допускане на офертата. 

 
1.2. „Визьор“ООД 

 
 
 
А 

Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включващо и стратегия за управление на риска, 
изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4 

 
 
Б 

Кратко описание на предложената стратегия за управление на риска: 
Управление на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, 
които могат да повлияят върху постигане целите на договора и въвеждането на 
необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо 
равнище. 
Осъществяването на процеса по управлението на рисковете включва: 

- определяне на рисковете; 
- оценяване вероятността от настъпването им; 
- тяхното влияние и предприемане на мерки и контролни дейности с цел ограничаване 

на рисковете до едно разумно ниво. 
От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприеме като задача от 
всяка заинтересована страна. Предвидените допускания и рискове за изпълнението на 
договора са обхванати в по - голямата си степен, като по този начин, се счита, че 
благодарение на професионалния опит и на изградения подход участникът ще има 
предимство при преодоляване на рисковете и осигуряване на добра комуникация и 
сътрудничество със своите контрагенти. 
Основните елементи на процеса на управление на риска, които се считат за подходящи да се 
приложат при изпълнение на настоящата поръчка са: 

- своевременно откриване на значимите за изпълнение на предмета на поръчката 
рискове; 

- определяне 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 
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на риска; 
- своевременни промени в политиката на управление на риска, въз основа на оценката 

на ефективността на процеса. 
Регламентираното управление на риска съдържа редица предимства, които се изразяват в: 

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

В плана за управление и предотвратяване на рисковете са предвидени: 
- необходимите 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 конторл 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. 
I. Таблица 1: Анализ на риска във фирма "Визьор" ООД 

РИСК Форми на 
проявление 

Вероятнос

т от 
възникване 

Степен 
на 

влияни

е 

Мерки за 
предотвратяван

е на настъпван е 
то 

Мерки за 
минимизиране 

/елиминиране на 
последиците при 
настъпване 

1. Забава при 
завършване 
на заявените 
доставки 

- ненавреме 
направени 
поръчки; 
- липса на 
складови 
наличности; 
- различни 
фактори при 
доставчика на 
суровини- 
контрагент; 
- трайна 
нетрудоспособ-
ност на 
техническия 
персонал 

Вероятно 
 
 
 
 
 
Малко 
 
 
 
 
Вероятно 

Средна 
 
 
 
 
Ниска 
 
 
 
Ниска 

1. Идентифициране 
на причините; 
2. Поддържане на 
определени 
складови запаси от 
готова продукция и 
създаване на депа 
през нисък сезон на 
търсене. 
3. Непрекъснатост 
и равномерност на 
доставките на 
суровина през 
цялата година, 
както и създаване 
за запаси. 
Доставките трябва 
да бъдат прецизно 
планирани, 
управлявани, 
оптимизирани и 
контролирани; 
4. Надеждност на 
доставчиците, 
гарантирана от 
избор на такива 
от региона, което 
гарантира 
оптимизиране на 
доставките;  
5. Рискът от трайна 
нетрудоспособност 
се преодолява чрез 
допълване и 
взаимозаменяемост 
и 

1.Преразпределени
е на незаетите 
човешки ресурси в 
момента. 
2. Балансиране 
между продукцията 
и доставките при 
промени в 
търсенето и 
потреблението; 
3. Координация с 
ръководителите на 
отделните 
заинтересовани 
страни; 
4. Осигуряване на 
допълнителни 
складови 
помещения. 
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своевременно 
набавяне на нов 
обучен персонал. 

2. Трудности 
при 
изпълнениет

о на заявени 
доставки, 
продиктуван

и от авария 
на техника 
или 
транспортно 
средство 

-проблеми с 
технологическот

о 
оборудване и 
използваните 
технологии; 
-повреда, кражба 
и злоупотреба с 
дълготрайни и 
краткотрайни 
активи; 
-неправомерно 
изпълнение на 
поетите 
ангажименти на 
контрагент по 
договор за 
извършване на 
транспортни 
услуги. 

 
 
 
Вероятно 
 
 
Малко 
вероятно 
 
 
 
 
Вероятно 

 
 
 
Средна 
 
 
Средна 
 
 
 
 
 
Средна 

1. Инвестирано е в 
нови и модерни 
технологии. В 
производството е 
въведено 
компютъризирано 
управление. 
2.Изпълнителят 
гарантира 
изправност на 
техническото 
оборудване. 
3.Извършване на 
системен 
периодичен 
контрол и 
профилактика на 
машините и 
съоръженията. 
4. Поддържане на 
необходимото 
резервно 
оборудване и 
резервни части за 
машините и 
съоръженията. 
5. Застраховка на 
съоръжения/ 
технологии/ 
складови 
помещения; 
6. Полагане на 
целенасочени, 
последователни и 
продължаващи във 
времето 
усилия за правилно 
управление 
на транспортните 
услуги - изготвяне 
на транспортни 
графици и 
дългосрочни 
договори с 
транспортни фирми 
и контрагенти. 

1. Идентифициране 
на причините. 
 
2. Свикване на 
незабавни срещи за 
изясняване на 
проблема, 
определяне на 
границите на 
проблема и вземане 
на решение за 
преодоляването му. 
 
3. Използване на 
квалифициран 
персонал за 
максимално бързо 
елиминиране на 
аварията. 
 
4. Използване на 
налични 
алтернативни 
транспортни 
решения - 
разширяване кръга 
от контрагенти. 

3. Доставка 
на пелети, 
които не 
отговарят на 
изискванията 
на 
възложителя 
за качество 

- промяна в 
качеството на 
суровините за 
производство 
на пелети; 
- недостатъчна 
компетентност 
на 
ангажираните с 
договора лица; 
- инцидентно 
възникнали 

 
 
Вероятно 
 
 
Малко 
вероятно 
 
 
 
 
Вероятно 

 
 
Средна 
 
 
Средна 
 
 
 
 
Средна 

1.Стриктно се 
следи всички 
влагани материали 
да отговарят 
на изискванията на 
българските 
стандарти за 
качество. 
2.Осъществява се 
непрекъснат 
входящ контрол на 
суровината. 

1. Изясняване на 
проблема, 
определяне на 
границите на 
въздействие и 
вземане на решение 
за преодоляването 
му; 
2. Прилагане на 
специфични 
подходи за 
управление на 
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технически 
проблеми с 
машините; 

3.Работниците и 
служителите на 
фирмата, 
задължително са 
квалифицирани да 
изпълняват 
съответния вид 
дейност, имат 
нужните документи 
/сертификати/ 
дипломи, които се 
изискват за 
изпълнение 
предмета на 
договора; 
4. Свикване на 
незабавни срещи 
за изясняване на 
проблема, 
определяне на 
границите на 
проблема и вземане 
на решение за 
преодоляването му; 

качеството, като 
елемант от 
Системата за 
управление на 
качеството; 
3. Незабавно 
отстраняване на 
техническия 
проблем; 

 

II. Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора. 

Управлението на риска изисква не само неговото идентифициране, но и осъществяване на 
систематично наблюдение и докладване за състоянието му. Така се следи доколко рисковете се 
управляват успешно, т.е. дали контролните дейности наистина минимизират съответните рискове и 
дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин се осигурява прозрачност и 
отчетност в дейността на структурата. 

Всяка основна дейност, свързана с управление на рисковете, ще бъде документирана, за да се 
осигури мониторинг и проследимост на целия процес. Документирането включва описване по 
подходящ начин на идентифицираните рискове, както и на всеки етап от процеса по управление на 
риска, избраната подходяща реакция /действие/ и членовете на екипа, които отговарят за 
изпълнението на тези действия в определени срокове. При възникване на непредвидени рискови 
ситуации или обстоятелства, засягащи постигането на целите на договора, всеки член от екипа 
представя незабавно доклад с оценка на възникналите рискове. За документиране на резултатите се 
изготвя риск-регистър, в 

 
 
След като рисковете са били идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието им, 
трябва да се обмисли подходяща реакция. 
Видове реакция на риска: 
• Ограничаване на риска- това е често срещана реакция, която ръководния екип ще 
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прилага. Причината за това е, че рискът рядко може да бъде изцяло избегнат/ прехвърлен. 
Рисковете обект на тази реакция, трябва да се наблюдават периодично; 
•  Прехвърляне на риска - класически начин за прехвърляне на риска е застраховането. 
В случая на застраховане възникват допълнителни разходи, но значително намалява 
показателят “влияние на риска”. 
• Толерирано на риска - такава реакция е възможна само, ако определени рискове имат 
ограничено/незначително/ влияние върху постигане на целите или ако разходите за 
предприемане на действия са непропорционални на потенциалните ползи. Такива рискове 
обаче трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Възможно е различни външни или вътрешни 
фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието и да изместят риска в друга 
по- висока категория. 
При последващ преглед на риск - регистъра определената реакция към даден риск може да 
бъде променена. По време на изпълнение на договора ще се прави периодична оценка на 
риска, като процесът на оценяване на риска включва следните етапи: 
Етап 1: Класификация на дейностите - осигуряване на входяща информация, определяне 
факторите на влияние. 
Етап 2: Идентификация на опасностите. 
Етап 3: Определяне броя на работите, изложени на съответните опасности. 
Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му. 
Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат - експертна оценка и 
физическа идентификация. 
Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска. 
Определено специално за настоящия договор отговорно лице ще води регулярно риск - 
регистъра и ще изготвя доклад до управителя на Визьор ООД относно идентифицираните 
рискове и предприетите действия по тяхното управление, като някои съществени рискове 
могат да изискват и ежедневен преглед. При възникване на внезапни събития, управителят 
на фирмата ще бъде своевременно информиран. Линията на докладване е изградена по 
начин, който гарантира, че информация за идентифицирането и мониторинга на всички 
значими рискове се докладва на управителя на Визьор ООД. 
Ш. Контрол на изпълнение на предложените мерки. 
Предвидените допускания и рискове за изпълнението на предмета на договора са обхванати 
в по-голямата си степен, като за целите на безпрепятственото изпълнение на договора, се 
счита, че благодарение на опита и на изградения подход, участникът ще има предимство 
при контрола и преодоляването на рисковете и осигуряване на добра комуникация и 
сътрудничество с всички заинтересовани страни по договора. 
За целите на настоящия договор ще бъде създадена организация за координиране 
действията на всички заинтересовани страни и за своевременното им информиране за 
възникващи проблеми, с цел да се минимизира времето за тяхното разрешаване. Ще се 
следят отблизо всички процедури и своевременно ще се идентифицира всеки потенциален 
проблем, както и ще се вземат мерки за намаляване на риска от него. Прилагането на 
професионализъм и коректност при изпълнение на поставените задачи, ще минимизира 
всеки риск. Наличие на ясна визия за това, че успеха на договора може да се постигне само 
заедно с подкрепата на всички заинтересовани страни. 
Отговорен за осъществяване процеса по управление на риска при изпълнение на настоящия 
договор е управителят на „Визьор“ ООД. Той изпълнява тази своя отговорност, чрез 
подпомагане от назначена за целта работна група, включваща служители от фирмата. 
Управителят ще ги подпомага при идентифицирането, оценката и избора на подходяща 
реакция при управлението на риска. Заедно ще проследяват добрите практики в процеса по 
управление на риска, поддържат връзка и обменят информация с всички заинтересовани 
страни по договора; организират обучения за служителите, на които представя същността и 
ползите от процеса по управление на риска. По този начин ще се гарантира ефективността и 
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ефикасността на процеса по контрол и недопускане на риска и преодоляване на 
последиците от него. 
Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора и дейности за 
контрол на изпълнението на предложените мерки, кото ще се прилагат по отношение на 
всички рискове. 

РИСК дейности за мониторинг на 
риска по време на 

изпълнението на договора. 

дейности за контрол на 
изпълнението на 

предложените мерки. 
 
1. Забава при завършване 
на заявените доставки 
 
 
2. Трудности при 
изпълнението на заявени 
доставки, продиктувани 
от авария на техника или 
транспортно средство 
 
 
 
3. Доставка на пелети, 
които не отговарят на 
изискванията на 
възложителя за качество 

Преглед на целия план за 
управление на риска /риск-

регистър/ 
 

Регулярно водене на риск – 
регистъра от отговорното лице и 

изготвяне на доклад до 
управителя на фирмата относно 
идентифицираните рискове и 
предприетите действия по 
тяхното управление 

 
В зависимост от спецификата  
на риска и проявните му форми, 
някои ще бъдат контролирани 

по-често, като някои 
съществени рискове могат да 
изискват и ежедневен преглед; 

 
При възникване на извънредни 
събития риск-регистъра ще бъде 

разглеждан и адаптиран 
извънредно без да се очаква 
редовния мониторинг; 

 
Ранно идентифициране и 
реакция на нововъзникнали 

рискове; 
 

Периодична оценка на риска, 
като при последващ преглед на 
риск - регистъра определената 
реакция към даден риск може да 

бъде променена при 
необходимост 

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 проявили; 

  
Проследяване на добрите 
практики в процеса по 
управление на риска, 

поддържане на връзка и обмен 
на информация с всички 
заинтересовани страни по 

договора; 
 

 

 
 
В 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с предварително 
обявените условия: 
В техническото предложение на участника, не са налице липси и 
несъответствия с изискванията на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи 
съгласно  т.6.5 на раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания 
за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
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Участникът е представил надлежно изготвено Техническо предложение, 
съдържащо: 

o  предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, включващо и стратегия 
за управление на риска, изготвено съгласно Образец № 2. 
В представената стратегия за управление на риска участникът е 
анализирал всички дефинирани от възложителя рискове, формите на 
тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние. 
Например за дефинирания от възложителя риск – „Трудности при 
изпълнението на заявени доставки, продиктувани от авария на 
техника или транспортно средство“, участникът е посочил следните 
проявни форми - проблеми с технологическото оборудване и 
използваните технологии, оценена е като средна степен на влияние и 
наличие на вероятност от настъпване; - повреда, кражба и злоупотреба с 
дълготрайни и краткотрайни активи, оценена е като средна степен на 
влияние и малка вероятност от настъпване; -неправомерно изпълнение 
на поетите ангажименти на контрагент по договор за извършване на 
транспортни услуги, оценена е като средна степен на влияние и наличие 
на вероятност от настъпване. В представената стратегия за управление 
на риска за всяка форма на проявление участникът е идентифицирал 
подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за 
минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че 
договорът да бъде завършен в определените в техническите 
спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 
възложителя. Например по отношение на горепосочения риск са 
посочени следните мерки за предотвратяване на настъпването и за 
минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване:-
инвестиране е в нови и модерни технологии. В производството е 
въведено компютъризирано управление; гарантиране изправност на 
техническото оборудване; Извършване на системен периодичен контрол 
и профилактика на машините и съоръженията; Поддържане на 
необходимото резервно оборудване и резервни части за машините и 
съоръженията; Застраховка на съоръжения/технологии/ складови 
помещения; Полагане на целенасочени, последователни и 
продължаващи във времето усилия за правилно управление на 
транспортните услуги - изготвяне на транспортни графици и 
дългосрочни договори с транспортни фирми и контрагенти; 
идентифициране на причините; Свикване на незабавни срещи за 
изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и 
вземане на решение за преодоляването му; Използване на квалифициран 
персонал за максимално бързо елиминиране на аварията; Използване на 
налични алтернативни транспортни решения - разширяване кръга от 
контрагенти. Участникът е описал предвижданията си за мониторинг на 
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всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол 
върху изпълнението на предложените мерки. В предложението на 
участника относно рисковете и предпоставките са обхванати 
конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с 
предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. 

o Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
изготвена съгласно Образец № 3; 

o Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно 
Образец № 4; 
 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 
възложителя условия. 
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, 
така и на тези, определени от възложителя. 

 
Г 

Оферта по същество: 
Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки - до 2 /словом два/ часа, 
считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка.  
 

  
  

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

Р Е Ш И : 
 
 
1. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на подробно изложените в 

настоящия протокол мотиви предлага за отстраняване от процедурата следния участник: 
• „Топливо“АД. 
 
2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с  

чл.56, ал.2 и чл.57, ал. 2 от ППЗОП допуска участника „Визьор“ООД до оценка по показателите 
Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Управление на риска (О3), съгласно утвърдената 
от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите.  

 
ІІ. 1. След като беше извършена проверка за съответствие с предварително обявените условия, 
комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника „Визьор“ООД по 
показателите - Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Управление на риска (О3), 
съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на 
офертите  
 2. Указания за определяне на оценката по показателите - Срок за изпълнение на заявена 
доставка (О2) и Управление на риска (О3). 

 
-Срок за изпълнение на заявена доставка (О2). 
Срокът за изпълнение на всяка заявена доставка се оферира в Предложението за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 
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Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на заявена 
доставка (О2) 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: 
 

О2 = О2 мин.  x  20  , където 
О2 у 
 

• О2 е оценката на срока за изпълнение на заявена доставка на оценявания участник 
• О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на заявена доставка от 

участниците 
• О2 у  е предложеният срок за изпълнение на заявена доставка от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 

- Управление на риска (О3). 
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 № 2. 

Тежестта на показателя Управление на риска (О3) е 20 % /двадесет процента/ от общата 
комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 20 
/двадесет/ точки. 

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. 
20 

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. 

20 
 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 

13 
 точки 
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• 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. 
 

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. 

6 
 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. 
 

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. 
 
 ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК: 
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Резултатите от прилагането на изискванията за оценка по показателите - Срок за 
изпълнение на заявена доставка (О2) и Управление на риска (О3) са закрепени таблично, 
както следва: 
 

 
Оценяван участник 

 
 

„ВИЗЬОР“ООД  
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) 

 
20 точки  

 
Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложения от участника срок за изпълнение на заявена доставка , 
описан в т.1.2, б. „ Г“ от настоящия протокол  
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
(О3) 

 
20.00 точки  

 
Мотиви:  
Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 
Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в   
т.1.2, б. „Б“ от настоящия протокол. 
Предложението за изпълнение на поръчката на участника в частта му „ Стратегия за 
управление на риска” се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на 
понятието управление на риска, описани са процесите по управлението на риска -определяне 
на рисковете, оценяване вероятността от настъпването им, тяхното влияние и 
предприемане на мерки и контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до едно 
разумно ниво.Описани са основните елементи на процеса на управление на риска, които ще се  
прилагат: -  своевременно откриване на значимите за изпълнение на предмета на поръчката 
рискове; определяне 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. По същество, 
указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са идентифицирани в 
описателния документ, като за всеки от тях са посочени форми на проявление. Така 
например по отношение на риска  „ Забава при завършване на заявените доставки“ 
участникът е описал като форми на проявление – ненавреме направени поръчки;  липса на 
складови наличности; различни фактори при доставчика на суровини-контрагент; трайна 
нетрудоспособност на техническия персонал. Отделно от това за всеки риск, 
идентифициран от възложителя, участникът е определил вероятността от възникване и 
степента на влияние върху изпълнението на договора при възникване на риска. На следващо 
място участникът е предложил повече от 3 различни подходящи мерки както за 
предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците при 
настъпване на риска за всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя. Така 
например по отношение на риска „ Трудности при изпълнението на заявени доставки, 
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продиктувани от авария на техника или транспортно средство“ участникът посочва като 
превантивни дейности - инвестиране в нови и модерни технологии, в производството е 
въведено компютъризирано управление, гарантиране на изправност на техническото 
оборудване, извършване на системен периодичен контрол и профилактика на машините и 
съоръженията, поддържане на необходимото резервно оборудване и резервни части за 
машините и съоръженията; Застраховка на съоръжения/технологии/складови помещения; 
полагане на целенасочени,последователни и продължаващи във времето усилия за правилно 
управление на транспортните услуги - изготвяне на транспортни графици и дългосрочни 
договори с транспортни фирми и контрагенти. Като последващи дейности са посочени: - 
идентифициране на причините, свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, 
определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му, използване 
на квалифициран персонал за максимално бързо елиминиране на аварията, използване на 
налични алтернативни транспортни решения - разширяване кръга от контрагенти. 
Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки 
участникът разписва повече от 3 различни мерки за предотвратяване и преодоляване 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 дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 
договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Така 
например участникът е разписал мерки за мониторинг, изразяващи се в - Преглед на целия 
план за управление на риска /риск-регистър/; Регулярно водене на риск – регистъра от 
отговорното лице и изготвяне на доклад до управителя на фирмата относно 
идентифицираните рискове и предприетите действия по тяхното управление; В зависимост 
от спецификата  на риска и проявните му форми, някои ще бъдат контролирани по-често, 
като някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед; При възникване на 
извънредни събития риск-регистъра ще бъде разглеждан и адаптиран извънредно без да се 
очаква редовния мониторинг;Ранно идентифициране и реакция на нововъзникнали рискове; 
Периодична оценка на риска, като при последващ преглед на риск - регистъра определената 
реакция към даден риск може да бъде променена при необходимост. 
По отношение на мерките за контрол, участникът предвижда дейности, изразяващи се в - 
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 проявили;  
Проследяване на добрите практики в процеса по управление на риска, поддържане на връзка и 
обмен на информация с всички заинтересовани страни по договора; 
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. 
Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част 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 
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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. 
 Предложени са ефикасни контролни дейности и конкретни адекватни мерки, отчетени са 
възможни аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, извършена е оценка на 
степента на въздействието им. Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия 
показател. 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
 
Въз основа на извършените изчисления, анализи и констатации, комисията 

единодушно 

Р Е Ш И: 
 
I.  На основание чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовото 

предложение участника: 
• „ВИЗЬОР“ООД,  

 
II.  Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 23.03.2017 г. 

/двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година/ от 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, за която дата и час участниците да бъдат уведомени посредством 
съобщение в профила на купувача, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

 
 
 
 
Настоящият протокол е технически съставен на 20.03.2017 г. 
 

Комисия в състав: 
 

положен подпис 
…………………………. 
Милена Хаджиева 

 
положен подпис 

…………………………. 
Мария Каварджикова 

 
положен подпис 

…………………………. 
Васил Василев 

 
 

 
 
Дата: 28.04.2017  Утвърдил: положен подпис и печат 
гр. Смолян  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

 
Налице са положени подписи и печат, като същите 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)/. 

 


