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 П Р О Т О К О Л 
 

по чл.181, ал.4 от ЗОП 1 

 

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 

офертите в процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по 

реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ 

(ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е 

открита с решение на възложителя № 18 от 29.10.2019 г., вписано заедно с одобреното с 

него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2019-0011 и публикувано заедно с одобрените с 

него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача:  http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2863 

 

 

Част I: Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 

които се изменят сроковете, задачите и съставът й. 

 

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите със 

заповед на кмета на община Смолян № ОП-41 от 21.11.2019г. е назначена комисия (наричана 

по-долу за краткост „Комисия/Комисията“) в следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

инж. Хамди Моллов – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Фидана Андреева – младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

                   
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 

1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът за възлагане, действащ до 

1 ноември 2019 г.. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид 

редакциите им, които са в сила до 1.11.2019 г.. 

http://www.eufunds.bg/
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2. В хода на работа на Комисията не са правени промени в състава й. 

 

3. От възложителя не е/са издавана/и заповед/и, с която/които се изменят сроковете и  

задачите на Комисията. 

 

Част II: Участници в процедурата. 

 

В срока за подаване на оферти е регистрирана 1 /една/ оферта, както следва: 

 

 

Наименование на участника 

Рег. номер, дата и час 

на получаване на 

офертата 
 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 

(ЕИК: 203465992) 

адрес: гр. София 1510, район Подуяне, жк Хаджи Димитър, ул. 

Резбарска, бл. 178, вх. Е, ет. 1, ап. 1; тел.: +359/898/490466; 

електронна поща: magisteriumbg@gmail.com  
 

 

 

 

вх. № ДЛ010750 от 

20.11.2019 г., 11:24 ч. 

 

 

Част III: Кратко описание на работния процес, описващ предложенията на комисията за 

вземане на решение от възложителя. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и 

оценяване на всяка от офертите, когато е приложимо. Класиране на участниците, когато е 

приложимо. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо. Мотиви за 

допускане или отстраняване на всеки участник, когато е приложимо. Предложение за 

сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на 

процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо. Описание на 

представените мостри и/или снимки, когато е приложимо. 

 

Съгласно предварително изготвен от председателя на Комисията и одобрен от членовете 

й график се проведоха заседания от работата на Комисията, резултатите от които са 

обективирани, както следва: 

 

Първо заседание. 

 

 На 21.11.2019г., в 11:00 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне, констатиране на наличието и 

редовността на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, при което бяха извършени 

следните действия: 

http://www.eufunds.bg/
mailto:magisteriumbg@gmail.com
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 1. Получената оферта се предаде на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на офертата данни за: подател; номер, дата и час на 

получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписа от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

  

 2. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по 

предходния пункт. 

  

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представената оферта всеки от членовете на комисията представи декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта 

следните констатации: 

 

4.1. Регистрирани предложения – 1 /една/ оферта, подадена от „МАГИСТЕРИУМ“ 

ООД. 
 

4.2. Подадената оферта е постъпила в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертата не присъстваха представители на участника и на 

средствата за масово осведомяване. Обстоятелствата във връзка с липсата на присъстващи лица 

бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при 

отварянето на офертите.  

 

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

предложението на участника. За офертата се изпълниха следните действия: председателят на 

комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести съдържанието на офертата и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, като такъв се установи в офертата; трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в 

закрито заседание. 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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Второ заседание. 

 

 На 22.11.2019 г., в 17:00 часа, на 28.11.2019г., в 17:00 часа и на 29.11.2019г., в 17:00 часа, 

в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, 

находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе заседание по осъществяване 

правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/, включващи разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на 

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

при което бяха извършени следните действия: 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване на 

наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности 

или фактически грешки: 
 

 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на хартиен 

носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание), като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

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

т.1 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не 

са налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

http://www.eufunds.bg/
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част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за 

него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  

липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 

от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е изпълнил за последните 3 /словом: три/ години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: дейности по разработване или актуализиране на план, 

програма, стратегия или друг еквивалентен документ в областта на опазване на 

околната среда или качеството на атмосферния въздух (респ. други еквивалентни 

дейности) – в Част ІV, раздел В, т.1б от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване 

на множество дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, в това число: - 

Обосновка на проектно предложение, изготвена съгласно указанията на Раздел 

13.2 от Насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по 

процедура ВG16М1ОР002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като 

източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма 

..Околна среда 2014-2020 г.”, изпълнена в периода 11.09.2019г. - 16.09.2019г. за 

община Враца; - Разработване на анализ и изчисляване на индикатор за резултат в 

гр. Врана по показател ФПЧ10 съгласно изискванията от Насоки за 

кандидатстване към процедура № ВG16М1ОР002-5.004 „Мерки за адресиране на 

транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна 

ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма 

..Околна среда 2014-2020 г.”, изпълнени в периода 20.06.2019г. – 28.06.2019г. за 

община Враца; - Актуализиране на програма, свързана с подобряване качеството 

на атмосферния въздух на територията на обюина Севлиево, изпълнено в периода 

15.03.2018 г. – 06.08.2018г. за община Севлиево; - Изготвяне на доклади за 

морфологични анализи на генерираните битови отпадъци на територията на 

общините Враца и Мездра, използвайки резултати от пробонабиранията през 2016 
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г. на общините Враца и Мездра и актуализиране на програмите за управление на 

отпадъците с получените резултати на всяка от общините в Регион Враца, 

изпълнени в периода 22.05.2018 г. – 08.06.2018 г. за общините Враца и Мездра; - 

Предоставяне на услуги, свързани с оценка чрез дисперсионно моделиране на 

замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Смолян по показател ФПЧ 

по смисъла на ЗЧАВ и нормативните актове по неговото приложение, изпълнено в 

периода 13.11.2017г. – 15.02.2018г. за община Смолян (декларираният опит се 

доказва и с приложени заверени копия от референции); 

 Доказал е, че прилага в дейността си системи за управление на качеството по 

стандарт EN ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, 

съдържащ предоставяне на услуги (консултантски услуги, услуги по изработване 

на планове или програмни, стратегически или други еквивалентни документи или 

други еквивалентни услуги) в областта на опазване на околната среда или 

качеството на атмосферния въздух - в Част ІV, раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

наличие на сертификат, удостоверяващ покриването на стандарти за осигуряване 

на качеството, като точно се е позовал на съответните документи с посочване за 

сертификата на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, уеб 

адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с изискванията на 

възложителя (декларираните обстоятелства се доказват и с приложени заверени 

копия от сертификат и потвърдително писмо от органа по сертификация). 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертата на 

участника в процедурата за избор на изпълнител приключи. 
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Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

министъра на правосъдието - http://brra.bg/, комисията единодушно реши: 

 

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническото 

предложение в подадената оферта участника „МАГИСТЕРИУМ“ ООД. 

  

Трето заседание. 

 

 На 05.12.2019г., в 17:00 часа, на 13.12.2019г., в 17:00 часа, на 20.12.2019г. в 17:00 часа, на 

23.12.2019г., в 17:00 часа, на 02.01.2020г., в 17:00 часа, на 06.01.2020г., в 17:00 часа и на 

07.01.2020г. в 17:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната сграда 

на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1-3 и чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане, проверка за съответствие 

на предложенията с предварително обявените условия и оценка на параметрите от техническите 

предложения от офертите на допуснатите участници, при което бяха извършени следните 

действия: 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, за 

който беше установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор, и извършване на оценяване на параметрите от техническите предложения съгласно 

одобрената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите.  

 

2. Преди да пристъпи към оценяване на техническата оферта на участника на основание 

чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същата е подготвена и представена в 

съответствие с предварително обявените условия: 
 

 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за система за организация и ефективно управление на 

http://www.eufunds.bg/
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човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

изготвена съгласно Образец № 3; заверени копия от документи, които доказват 

професионална компетентност на персонала, предвиден за изпълнение на поръчката 

(дипломи, референции, свидетелства и удостоверения); и декларации за ангажираност. 

Оферта по същество: 

Срокът за изпълнение на поръчката е определен на база на етапността в изпълнението при 

следните оферирани срокове за изпълнение на основните дейности, както следва: 

 Срок за изработване на предварителен вариант на Програма за намаляване нивата 

на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на утвърдените норми за качество на 

атмосферния въздух на община Смолян (Програма за качеството на атмосферния 

въздух на община Смолян): 7 /словом: седем/ месеца, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение на обществената поръчка; 

 Срок за изработване на окончателен вариант на програма за намаляване нивата на 

фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на утвърдените норми за качество на 

атмосферния въздух на община Смолян (програма за качеството на атмосферния въздух 

на община Смолян): 3 /словом: три/ месеца, считани от датата на приемане на 

изпълнението на Услугите по изработване на предварителен вариант на Програма за 

качеството на атмосферния въздух на община Смолян. 

Кратко описание на предвижданията на участника за система за организация и 

ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, 

предмет на обществената поръчка: 

 Методология за осъществяване предмета на поръчката, представляваща описание на 

всички процеси и съставляващите ги дейности по изпълнение: 

 Въведение: съдържа обосновка на необходимостта от възлагане и изпълнение на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка. 

 Методология за изпълнение: 

 Описание на европейската правна рамка: 

o Петте европейски структурни и инвестиционни фонда на ЕС (ЕСИ 

фондове) са обект на единен набор от правила, чиято цел е да се 

установи ясна връзка със стратегията „Европа 2020“ за постигане на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС, подобряване на 

координацията, гарантиране на последователното прилагане и 

осигуряване на възможно най-опростен достъп до европейските 

структурни и инвестиционни фондове за лицата, които могат да се 

възползват от тях.  

o Новата правна рамка значително засилва връзките със стратегията 

„Европа 2020“ и укрепва принципа на координация между 

европейските структурни и инвестиционни фондове и други 

http://www.eufunds.bg/
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инструменти на ЕС. 

o Реформата на европейските структурни и инвестиционни фондове за 

програмния период 2014 - 2020 г. има за цел да увеличи в 

максимална степен приноса им към стратегията „Европа 2020“, която 

определя три основни социално-икономически цели, които 

Европейският съюз се стреми да изпълни през периода 2010 - 2020 г. 

и които са визуализирани на следващата графика: 

 
 Описание на националната правна рамка. 

 Предложение за съдържание на Програмата за качеството на атмосферния въздух 

(стр.56-59 от офертата). Представеното съдържание е примерно и цели да даде 

най-обща представа за елементите при разработването Програмата, като същото се 

предвижда да се съобрази с актуалното към момента на подготовка секторно и 

приложимо законодателство, както може да бъде прецизирано в съответствие с 

поетите ангажименти по оперативната програма и/или по преценка на 

възложителя. Програмата ще се разработи в синергия с плановете за развитие на 

общината и резултатите от приключили проекти, както и целите за укрепване на 

капацитета в дългосрочен план. 

 Предвиждания за подход за реализация:  

 Представяне на експертния подход за реализация: 

o Експертният подход представлява съвкупност от познания, 

теоретична и практическа подготовка, инструменти, методи, 

наложени добри практики, анализ на предизвикателствата и поуките 

от предходния програмен период на европейските фондове 2007 - 

2013 г.  
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o Описанието на експертния подход за изпълнение на поръчката е 

базирано на използването и прилагането на утвърдени модели за 

изпълнение, като: методологията за управление на договори; подхода 

на PRINCE2; насоките на ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г. и 

установените и прилагани системи за управление на качеството. 

PRINCE2 е сред класическите методологии за изпълнение но 

договори с ясно дефинирана крайна цел, което предоставя 

възможност за пространственото и времево логично подреждане на 

ясно дефинирана структура и подход за изпълнение чрез ползването 

на обща разбираема рамка. Методологията описва процедури за 

координация на дейностите и участниците в един договор, методи за 

ръководене, процедури и указания за действия, в случай че се 

установи отклоняване от първоначалния план. За всеки процес се 

дефинират ключови входящи и изходящи индикатори с прилежащи 

към тях специфични цели и дейности, където всяка използвана 

методология позволява ефективен контрол на ресурсите. 

 Конкретни предвиждания на прилагания от участника подход: 

o Разделяне на договора на управляеми етапи/фази (дейности), за всяка 

от които са дефинирани конкретни роли и отговорности. Така 

извършеното детайлно планиране е ориентирано към резултатите на 

поръчката, като плановете, подготвени в рамките на изпълнението да 

бъдат съгласувани с Възложителя. Ще се извършва непрекъснат 

оперативен контрол за прогреса на договора, като се организират 

прегледи на прогреса на дейностите, включващи заинтересованите 

страни. Ще бъдат прилагани стандартизирани процедури за 

отработване на проблеми, изменения и отклонения, за управление на 

качеството и управление на риска. При реализацията на услугата ще 

се прилагат организационните принципи, правила, подходи и 

методология, които са описани и структурирани в настоящето 

предложение, като по този начин ще се гарантира осигуряването общ 

език за всички участници в процеса по изпълнение. 

o Управлението на дейностите ще се осъществи чрез подходящо 

организиране, планиране и управление на ресурсите, с което ще се 

постигне успешното изпълнение и ще се удовлетворят изискванията 

на Възложителя. 

o Базиране на следните световно утвърдени добри практики и 

предпоставки: 

 Методологията на PRINCE (съкращение от Проекти в 

контролирана среда) е доказал се метод за изпълнение и 

управление, приложима за всеки проект/договор, независимо 

от неговата продължителност, бюджет, източник на 
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финансиране или мащаб. 

 Методологията Добри практики“: методологията се използва 

повече от 30 години, като в резултат това се налага 

постоянното й надграждане, и подобрение, в резултатите от 

практическата й реализация. Последната й версия е резултат 

от работата на консорциум от международни специалисти по 

управлението на проектите и над 150 европейски частни и 

държавни организации. Фокусът се поставя на ефективността 

и ефикасността на постигнатите резултати, които осигуряват 

изпълнението на поставените цели. Първоначалната 

дефиниция, на които се осланя методологията са 

изискванията, поставени в техническата спецификация на 

Възложителя и изискванията на подписаният договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На по-късен 

етап, по време на изпълнение на дейностите, тези изисквания 

се доуточняват, анализират, прецизират и надграждат. По този 

начин се осъществява стриктното проследяване на развитието 

при изпълнението на всяка една дейност, на всеки един етап 

от договора. Тази характеристика на методологията я прави 

особено успешно приложима за услуги, които целят създаване 

на устойчиви резултати чрез изпълнение на ефективни и 

ефикасни дейности, отговарящи на нуждите на Възложителя. 

 Структура за роли и отговорности, в която всеки член от 

екипа за изпълнение знае какво се очаква от него. 

 Адаптивност към всяка конкретна среда: Поставените условия 

(изисквания на Възложителя, нормативни разпоредби, 

методически указания, насоки и т.н.) се адаптират по 

подходящ начин към процесите, инструментите, методите, 

ролите на участниците и всички други аспекти, необходими за 

качественото изпълнение на договора. 

o Диаграма, визуализираща експертния подход за изпълнение на 

процедурата, като за всеки един от разгледаните основни процеси е 

представено кратно описание и взаимодействието помежду им по 

време на жизнения цикъл на договора. Отбелязани са и особености, 

характерни за процеса и произтичащи от специфичните изисквания, 

посочени от Възложителя в документацията на поръчката, както 

следва: 

 Диаграма: 
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 Описание и дефиниране на основните процеси: 

 Направляване. 

 Решение за стартиране на дейностите. 

 Планиране.  

 Реализиране на дейностите. 

 Практическо започване на изпълнението: 

 Изготвяне на подробен план за действие. 

 Организиране на встъпителна работна среща. 

 Създаване и поддържане на системи за 

комуникация в екипа. 

 Съхранение на документи. 

 Управление на сроковете по дейности и етапи на 

изпълнение. 

 Одобрение на план и/или етап. 

 Контролиране изпълнението на етап. 

 Проверка на съответствието между очакваните 

резултати и реално постигнатите такива. 

 Потвърждаване приключването на договора. 

 Проверка за нивото на ефективност и ефикасност на 

постигнатите резултати. 

 Системен подход за работа: започва с оценка, извършване на подробен 

анализ и разработване на планове и програми, визуализиран на следващата 

фигура: 
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 Комбиниране на всички етапи на работния процес с информация от 

обществеността, чрез доклади, свободен достъп до онлайн данни от 

мониторинг, дискусии кръгла маса и т.н.. 

 Стъпки, през които протича всяко управление на качеството на атмосферния 

въздух: Набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и 

управление на КАВ; Проучване и анализ на пълнотата на наличната информация; 

При необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, 

отнасяща се до оценката и управлението на КАВ; Комплексна оценка на КАВ в 

дадения район за оценка и управление, за който се разработват програмите; Анализ 

на причините за превишаване на нормите за КАВ; Анализ на вече планираните 

и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ; Формулиране на мерки и/или 

проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна перспектива, средносрочна и 

дългосрочна перспектива; Изготвяне на предварителен вариант на програмите за 

КАВ и съгласуване със съответната РИОСВ и МОСВ, заинтересованите лица и 

екологични организации или движения; Изготвяне на окончателен вариант на 

програмите за КАВ. 

 Описание на изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката. 

 Дейности по изпълнението: 

 Дейност № 1. Преглед на ситуацията, набиране и анализ на наличните 

информация и данни: 

o Проучване и анализ на пълнотата на наличната информация, като 

при установена необходимост, набиране и анализ на необходимата 

допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението 

на КАВ. 

o Анализ на наличната обща информация за община Смолян - тип на 

района; оценка на замърсената територия (кш2); население, 

експониране на замърсяването; климатични данни; данни за 

топографията и др./ 

o Описание на характера на замърсителите ФПЧ10 и оценка на 
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съществуващото замърсяване на атмосферния въздух. 

o Измерени концентрации за избраната базова година 2019 г.. 

o Използвани до момента методи за оценка на КАВ. 

o Проучване и анализ на произхода на различните видове замърсители, 

съдържащ: списък на основните източници на емисии, замърсяващи 

атмосферния въздух; общо количество от тези източници на емисии, 

причинители на замърсяването. 

o Анализираната налична информация, отнасяща се до процеса на 

оценка и управление на КАВ, ще включва, но няма да се ограничава 

до: данни за нивата на замърсителите; резултати от измерванията на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижните източници (точкови, линейни, площни и/или 

неорганизирани); данни за метеорологичното състояние на района; 

характеристики на автомобилния парк и данни за интензивността на 

движението на МПС (подвижни източници) по основните улици (в 

т.ч. брой, гъстота/натовареност на трафика, среден пробег по вид 

превозни средства); данни за консумацията на горива по видове, 

както и тенденциите и прогнозите за нейното изменение; данни за 

тенденциите в изменението на КАВ за периода до 2025 г.; данни за 

обработваемите земеделски земи и тенденциите и прогнозите за 

развитие на селското стопанство; данни за неблагоприятни 

климатични условия; влияние на повторното суспендиране на 

прахови частици при зимното опесъчаване и осоляване на пътищата. 

 Дейност № 2. Разработване на комплексна оценка на КАВ в дадения район 

за оценка и управление: 

o Анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ. 

o Комплексната оценка на КАВ за района, като резултатите от 

комплексната оценка ще включват: локализация и картиране (чрез 

моделиране) на нивата на съответните вредни вещества - определяне 

на контурите на зоните, засегнати от наднормено замърсяване; 

описание на района, включително топография, климат, обхват на 

замърсяването (км2) и население, експонирано на наднорменото 

замърсяване; характеристика на източниците на замърсяване, 

включително и такива от други райони; характеристика на КАВ; 

определяне на годишните нива на емисиите, т/г; количествено 

определяне на приноса, изразен като дял в % на всеки един 

сектор/източник към нивото на замърсяване със съответните 

замърсители; подробно описание на факторите и/или източниците, 

които водят до превишаване на установените норми за КАВ. 

o Анализът за причините за съществуващото КАВ, ще включва: 

идентификация на причините; възможни мерки за подобряване на 
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КАВ чрез ограничаване на емисиите на големи точкови източници; 

възможни мерки за подобряване на КАВ чрез ограничаване на 

емисиите от площни или неорганизирани източници: проучване на 

потенциалните мерки за ограничаване на емисиите в областта на 

битовото отопление, замяната на използваните горива, или 

подобряване качеството на използваните горива, мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; възможни мерки за 

подобряване на КАВ от подвижни или линейни източници. 

o Анализ на планираните и/или вече приложените мерки за 

подобряване на КАВ включващ: проучване и анализ на мерките, 

прилагани по линия на местни, регионални, национални, 

международни програми; оценка на ефекта, който е постигнат: 

степен на пречистване, еколого-икономически анализ “разходи-

ползи”. 

 Дейност № 3. Дисперсионно моделиране на разпространението на 

замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено 

както за базовата година, така и прогнозно за междинна година и за 

годината, в която се предвижда да бъде постигнато съответствие с 

нормативните изисквания, включително анализ на резултатите от 

моделирането: 

o Подготовка на базовите данни за нуждите на модела SELMAGIS като 

географска карта на района, мащаб и географски координати, 

метрологични данни като температура на въздуха, посока и сила на 

вятъра (роза на ветровете) и др.. 

o Нанасяне границите и координатите на точковите, площните и 

линейни източници на замърсяване. 

o Създаване на мрежа от рецепторни точки за нуждите на 

изчисленията с променлива плътност, в зависимост от гъстотата на 

застрояване и наличието на източници на емисии, за по прецизно 

изчисление. 

o Преизчисляване на мерните единици на входните данни и 

разпределянето им към съответните източници: 

 Разпределение на използваното твърдо гориво по домакинства 

и съответната им концентрация по жилищни райони, според 

плътността на застрояване. 

 Определяне на количеството емисии от организирани 

източници и разпределението им според сезонната 

натовареност в предприятията и цеховете. 

 Оценка на количеството емисии на площните източници от 

типа на депа, кариери, хвостохранилища, насипи и табани. 

 Оценка на количеството емисии на площните източници от 
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земеделска и животновъдна дейност. 

 Отчитане на количеството на автомобилния поток, 

задръствания, вида и амортизацията на автомобилите, 

използваното гориво и определяне на типа на „уличния 

каньон“ в градската част и др.. 

 Отчитане на емисиите от остатъчния пясък след зимното 

опесъчаване и др.. 

o За изчислението на емисиите от транспорт предлагаме да се използва 

функциалността на модулите EMISTREET и PROKAS, като за целта 

за всяка улица, с по-интензивен трафик, ще бъдат предварително 

подготвени данни (файлове) с вариацията на денонощния трафик, 

вида и амортизацията на автомобилите, вида на използваното гориво, 

средна скорост в участъка и вида на уличния каньон. 

o За изчислението на емисиите от точкови и площни източници, 

предлагаме да се използва модула TALBO: 

 За точковите източници ще бъдат въвеждани следните 

характеристики: височина и диаметър на източника; 

количество и скорост на потока при изхода на източника; 

температура на изходните газове. 

 За площни източници ще се въвеждат следните 

характеристики: площ на източника (изчислява се 

автоматично, след очертаване на зоната върху картата); 

количество емисия от съответната площ. 

o Сумиране на резултатите от отделните изчисления в рецепторните 

точки ще бъде направено с помощта на модула DIGISUM, в който 

фонът също ще бъде отчетен при сумирането на стойностите. 

Полученият резултат ще позволи визуализация в рецепторните точки 

на количеството емисия от всеки един източник. 

o Получените резултати ще се визуализират на картата и ще покажат 

границите на зоните с определена концентрация както средна така и 

максимална. 

 Дейност № 4. Формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ 

в краткосрочен аспект (изпълнение в рамките на 12 - 18 месеца), 

Средносрочен аспект (изпълнение в рамките на 2 години) и дългосрочна 

перспектива (2025 г.): 

o Количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху 

нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в резултат 

на приложената мярка (тона/година). 

o Прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на 

мерките в плана за действие към програмата. 

o Формулиране на цели и мерки и/или проекти за подобряване на КАВ 
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по замърсителите в обхвата на програмата в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен аспект. 

o Формулиране и избор на подходящи мерки за предотвратяване и/или 

ограничаване на замърсяването, при отчитане на съответните 

инвестиционни и експлоатационни разходи за тяхното внедряване. 

o Подреждане по приоритет на отделните мерки, според очакваното 

подобряване на КАВ и експозицията на отделните групи от 

населението и финансов анализ на всяка от тях. 

o Разработване на сценарии за развитие на КАВ по отношение нивата 

на ФЧП10 в периода до 2025 г.. 

o Оценка на възможното развитие на КАВ въз основа на 

горепосочените сценарии, включително еколого-икономическия 

анализ „разходи-ползи“. 

o Разработване на план за действие, с определени отговорни лица 

и/или институции, срокове, стойност, възможни начини за 

финансиране. 

o Разработване на критерии за контрол по изпълнението на програмата 

за намаляване нивата на ФПЧю и достигане на утвърдените норми за 

качество на атмосферния въздух на община Смолян. 

 Дейност № 5. Разработване на предварителен вариант на Програмата за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на утвърдените норми за качество 

на атмосферния въздух на община Смолян: 

o Разработеният предварителен вариант на Програмата ще обобщи 

резултатите от реализираните до момента дейности (от 1 до 4 

включително). 

o Съгласуване на изготвеният предварителен вариант на Програмата е 

РИОСВ Смолян, МОСВ, заинтересованите лица и екологични 

организации или движения. 

o Осигуряване на обществен достъп до проекта на програмата с цел 

отчитане мнението на гражданите, бизнеса, неправителствени 

организации, институции. 

o Изготвяне на таблица на съответствието е отразените коментари и 

препоръки (при наличие на такива) на РИОСВ Смолян, МОСВ, 

заинтересованите лица и екологични организации или движения. 

 Дейност № 6. Изготвяне на окончателен вариант на Програмата за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на утвърдените норми за качество 

на атмосферния въздух на община Смолян: 

o На базата на направените бележки и предложения от страна на 

компетентния орган МОСВ, респективно РИОСВ Смолян и след 

направени анализи и обобщения от заинтересованите страни ще се 
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разработи и представи на община Смолян окончателен вариант на 

Програмата. 

o Провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на 

съвместимост по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната 

среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. Предлагаме да изготвим необходимите документи 

за провеждане на процедурата по екологична оценка и/или оценка на 

съвместимостта, като част от настоящата дейност. 

o Изготвен окомплектован окончателен вариант на Програмата за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на утвърдените норми за 

качество на атмосферния въздух на община Смолян. Окончателният 

вариант на програмата и всички събрани и изготвени в рамките на 

изпълнение на процедурата документи ще бъдат представени на 

Възложителя в 2 (два екземпляра), от които 1 (един) екземпляр на 

хартиен носител и 1 (един) на електронен носител. 

o Оказване на съдействие на Възложителя за представяне на 

окончателният вариант на Програмата пред Общински съвет Смолян. 

 Описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси и 

съставляващите ги действия по изпълнение на дейностите в тяхната 

последователност и взаимна обусловеност, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол, и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в 

обхвата на поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за 

обществената поръчка. (стр. 80-96 от офертата). 

 Данни за имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за 

изпълнението на поръчката, и организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, обвързана с конкретния подход за изпълнение на услугите по 

поръчката: 

 Посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката, включващ задължително ръководител на 

екипа, експерт качество на атмосферния въздух и експерт финансови анализи – 

представено е в табличен вид съгласно образеца на възложителя, като видно от 

представената информация участникът предвижда следните специалисти за 

изпълнение на поръчката: 

 Ключови експерти – 3 бр.: 

o Цветомир Александров Калчев: 

 Позиция в екипа на участника: Ключов експерт 1 - 

Ръководител на екипа. 
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 Данни за образование: диплома за завършено висше 

образование, издадена от Минно-геоложки университет „Св. 

Иван Рилски“ – София, Геологопроучвателен факултет, 

образователна степен „Магистър“, специалност „Геология на 

минералните ресурси“, област на висше образование 

„Природни науки, математика и информатика“, 

професионално направление „Науки за земята“ съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление на 

Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.. 

 Данни за специфичен професионален опит при участието в 

изпълнението на референтни проекти: участие като 

ръководител екип и водещ експерт при разработване и 

актуализиране на множество планове, програми, стратегии 

или други еквивалентни документи в областта на опазване на 

околната среда или качеството на атмосферния въздух, в това 

число: 1. Разработване на „Анализ и изчисляване на 

индикатор за резултат в гр. Враца по показател ФПЧ10“, 

съгласно изискванията от Насоки за кандидатстване към 

процедура № BG16M1ОP002-5.004 „Мерки за адресиране на 

транспорта като източник на замърсяване на атмосферния 

въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“, изпълнено през юни 2019г. за община Враца; 2. 

Изготвяне на доклади за морфологични анализи на 

генерираните битови отпадъци на територията н общини 

Враца и Мездра, използвайки резултати от пробонабиранията 

през 2016 г. на общините Враца и Мездра и актуализирания на 

програмите за управление на отпадъците с получените 

резултати на всяка от общините в Регион Враца, изпълнено в 

периода май - юни 2018 г. за общините Враца и Мездра; 3. 

Актуализиране на програма, свързана с подобряване 

качеството на атмосферния въздух на община Севлиево, 

изпълнено в периода март - август 2018 г. за община 

Севлиево; 4. Извършване на дисперсионно моделиране на 

замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Смолян, 

извършено в периода ноември 2017 г. - февруари 2018 г. за 

община Смолян; 5. Разработване на регионална програма за 

управление на отпадъците за регион Горна Малина, изпълнено 

в периода януари - април 2017 г. за РСУО Горна Малина; 6. 

Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата 
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на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 

вредни вещества, съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и извършване на моделна 

оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на 

атмосферния въздух в района на гр. Никопол по показател 

ФПЧ10, изпълнено в периода юли - октомври 2016 г. за 

община Никопол; 7. Разработване актуализация на Програма 

за управление на отпадъците на община Троян за периода 

2016-2020 г., изпълнено в периода май - юни 2016 г. за 

община Троян; 8. Изготвяне на моделна оценка чрез 

дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния 

въздух в района на град Горна Оряховица по показател 

ФПЧ10 за 2014, 2015 и 2020 г., изпълнено в периода януари - 

февруари 2016 г. за община Горна Оряховица; 9. Изготвяне на 

програма за управление на отпадъците на Община 

Благоевград, изпълнено в периода октомври - ноември 2015 г. 

за Община Благоевград; 10. Изготвяне на моделна оценка чрез 

дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния 

въздух в района на град Велико Търново по показател ФПЧ10, 

изпълнено в периода август - октомври 2015 г. за община 

Велико Търново; 11. Регионална програма за управление на 

отпадъците за регион Перник (с модул за всяка от общините, 

обхванати от регионалната система - Перник, Радомир, 

Брезник, Трън, Ковачевци и Земен), изпълнена в периода 

април - юни 2015 г. за община Перник. 

o Николай Димитров Жиланов: 

 Позиция в екипа на участника: Ключов експерт 2 - Качество 

на атмосферния въздух. 

 Данни за образование: диплома за завършено висше 

образование, издадена от Технически университет – София, 

образователна степен „Магистър“, специалност „Съобщителна 

и осигурителна техника и системи“, област на висше 

образование „Технически науки“, професионално 

направление „Електротехника, електроника и автоматика“ 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление на 

Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.. 

 Данни за специфичен професионален опит при участието в 

изпълнението на референтни проекти: участие като ключов 

експерт при разработване или актуализиране на множество 

планове, програми, стратегии или други еквивалентни 
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документи в областта на качеството на атмосферния въздух, в 

това число: 1. Разработване на „Анализ и изчисляване на 

индикатор за резултат в гр. Враца по показател ФПЧ10“, 

съгласно изискванията от Насоки за кандидатстване към 

процедура № ВС16М1ОР002-5.004 „Мерки за адресиране на 

транспорта като източник на замърсяване на атмосферния 

въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“, изпълнено през юни 2019г. за община Враца; 2. 

Актуализиране на програма, свързана с подобряване 

качеството на атмосферния въздух на община Севлиево, 

изпълнено в периода март - август 2018 г. за община 

Севлиево; 3. Извършване на дисперсионно моделиране на 

замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Смолян, 

извършено в периода ноември 2017 г. - февруари 2018 г. за 

община Смолян; 4. Актуализиране на общинската програма за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на 

утвърдените норми за вредни вещества, съгласно 

изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух и извършване на моделна оценка чрез дисперсионно 

моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района 

на гр. Никопол по показател ФПЧ10, изпълнено в периода 

юли - октомври 2016 г. за община Никопол; 5. Изготвяне на 

моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на 

замърсяването на атмосферния въздух в района на град Горна 

Оряховица по показател ФПЧ10 за 2014, 2015 и 2020 г., 

изпълнено в периода януари - февруари 2016 г. за община 

Горна Оряховица; 6. Изготвяне на моделна оценка чрез 

дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния 

въздух в района на град Велико Търново по показател ФПЧ10, 

изпълнено в периода август - октомври 2015 г. за община 

Велико Търново; 7. Актуализирана програма за намаляване на 

емисиите и достигане на установените норми за вредни 

вещества в атмосферния въздух в град Никопол, изпълнено 

през 2011 г. за община Никопол; 8. Актуализирана програма 

за намаляване на емисиите и достигане на установените норми 

за вредни вещества в атмосферния въздух в град Силистра, 

изпълнено през 2011 г. за община Силистра; 9. Контролно 

дисперсионно моделиране на РМ10, CO, S02, NOX за 

румънските градове: град Зимнич, град Турну Мъгуреле, град 

Гюргево, град Кълъраш, изпълнено в периода 2006 -2007 г. по 
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проект на програма ФАР за управление на качеството на 

въздуха в българо-румънския регион по Долен Дунав, като 

част от екипа на консорциум „Ептиса“, „ТЮФ-ЗЮД“, 

„Поликонсулт Еко“; 10. Анализ и инвентаризация на емисиите 

на РМ10, CO, S02, NOX и дисперсионно моделиране на 

градове от България и Румъния: град Свищов, град Никопол, 

град Русе, град Силистра, изпълнено през 2006 г. по проект на 

програма ФАР за управление на качеството на въздуха в 

българо-румънския регион по Долен Дунав.  

o Димитринка Маркова Калчева: 

 Позиция в екипа на участника: Ключов експерт 3 - Финансови 

анализи. 

 Данни за образование: диплома за завършено висше 

образование, издадена от Минно-геоложки университет „Св. 

Иван Рилски“ – София, Геологопроучвателен факултет, 

образователна степен „Магистър“, специалност „Приложна 

геофизика“, област на висше образование „Природни науки, 

математика и информатика“, професионално направление 

„Науки за земята“ съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, утвърден 

с Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 

г.; диплома за завършено висше образование, издадена от 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, 

Миннотехнологичен факултет, образователна степен 

„Магистър“, специалност „Индустриален мениджмънт“, 

област на висше образование „Технически науки“, 

професионално направление „Общо инженерство“ съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление на 

Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.. 

 Данни за специфичен професионален опит при участието в 

изпълнението на референтни проекти: участие като ключов 

експерт при изготвянето на множество финансово-

икономически анализи или анализи разходи и ползи, в това 

число: 1. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно 

остойностяването на дейностите при подготовката на 

проектно предложение по процедура № ВG16М1ОР002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, изпълнено в периода 26.07 -26.08.2019 г. за община Малко 
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Търново; 2. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно 

остойностяването на дейностите при подготовката на 

проектно предложение по процедура № ВG16М1OР002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта нa 

управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, изпълнено в периода 29.07 - 22.08.2019 г. за община 

Дългопол; 3. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно 

остойностяването на дейностите при подготовката на 

проектно предложение по процедура № ВG16М1OР002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта нa 

управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, изпълнено в периода 01.08 - 26.08.2019 г. за община 

Белослав; 4. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно 

остойностяването на дейностите при подготовката на 

проектно предложение и съпътстващи документи във връзка с 

кандидатстване на община Смолян по Процедура 

BG16M1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 

г., изпълнено в периода февруари - май 2019 г. за община 

Смолян; 5. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно 

остойностяването на дейностите при подготовката на 

проектно предложение и съпътстващи документи във връзка с 

кандидатстване на Община Смолян по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16M1ОP002-5.002 „Разработване/актуализиране на 

общинските програми за качество на атмосферния въздух“ по 

приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 г., изпълнено в периода 

декември 2018 г. - януари 2019 г. за община Смолян; 6. 

Остойностяване на мерките от плана за действие към 

актуализирана програма, свързана с подобряване качеството 

на атмосферния въздух на Община Севлиево, изпълнено в 

периода март - август 2018 г. за Община Севлиево; 7. 

Икономически обосновки по съответни раздели, включващи 

анализ разходи-ползи и бюджет на проекта при предоставяне 

на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на 

проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
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третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, изпълнено в периода март - април 2017 г. за РСУО 

Горна Малина; 8. Остойностяване на мерките от 

актуализирана общинска програма за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни 

вещества, съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и извършване на моделна 

оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на 

атмосферния въздух в района на гр. Никопол по показател 

ФПЧ10, изпълнено в периода юли - октомври 2016 г. за 

община Никопол; 9. Разработване на Анализ разходи и ползи 

на проектно предложение за кандидатстване на община 

Несебър за получаване на БФП по ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения 

ВС16М1ОР002-2.001 "Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 

разделно събиране на залени и биоразградими отпадъци", 

изпълнено през юни 2016 г. за община Несебър; 10. 

Остойностяване на мерките от разработване на актуализация 

на Програма за управление на отпадъците на община Троян за 

периода 2016-2020 г., изпълнено в периода май-юни 2016 г. за 

община Троян; 11. Остойностяване на мерките от програма за 

управление на отпадъците на община Благоевград, изпълнено 

в периода октомври - ноември 2015 г. за община Благоевград; 

12. Остойностяване на мерките от общинска програма за 

опазване на околната за община Никопол, изпълнено в 

периода август - октомври 2015 г. за община Никопол; 13. 

Изготвяне на анализ разходи и ползи и финансов анализ на 

регионалната система за управление на отпадъците на регион 

Велико Търново, изпълнен в периода април - юли 2015 г. за 

РСУО Велико Търново. 

 Неключови експерти – 3 бр.: 

o Росица Стоянова-Жиланова: 

 Позиция в екипа на участника: Неключов експерт 1 – Експерт 

качество на атмосферния въздух и инвентаризация. 

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит при участието в 

http://www.eufunds.bg/


                                                         

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 

„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5  „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ 
 

 

25 

          ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-

5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на Община Смолян“ процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

изпълнението на референтни проекти. 

o Дияна Люцканова Панчева: 

 Позиция в екипа на участника: Неключов експерт 2 – Експерт 

финанси. 

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит при участието в 

изпълнението на референтни проекти. 

o Валентина Цветкова Илиева: 

 Позиция в екипа на участника: Неключов експерт 3 – Експерт 

право и екология. 

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит при участието в 

изпълнението на референтни проекти. 

 Организацията на персонала, както следва:  

 Инструменти на взаимодействие: 

 
 Ангажирането на следните основни вида ресурси: експертни (човешки), 

материални и капиталови, както и прилагането на механизмите за: 

o Организационно планиране — идентифициране, документиране и 

определяне на роли, отговорности и канали за отчитане за 

съответната дейности и договора като цяло. 

o Експертен потенциал — осигуряване на необходимите експертни 

ресурси и включването им в работата по изпълнение на договора. 

o Надграждане на натрупания опит на експертите по време на 

изпълнение на договора - развиване на индивидуални и групови 

умения, с цел подобряване на изпълнението. 

 Организация на персонала: 

http://www.eufunds.bg/


                                                         

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 

„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5  „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ 
 

 

26 

          ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-

5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на Община Смолян“ процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


                                                         

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 

„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5  „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ 
 

 

27 

          ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-

5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на Община Смолян“ процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


                                                         

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 

„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5  „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ 
 

 

28 

          ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-

5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на Община Смолян“ процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

 
 Фигура на организационната структура - представляват динамична среда и 

при възникнала необходимост, с цел постигане високо качество на 

изпълнение и/или минимизиране на проявила се заплаха или риск, 

йерархичното положение и отговорностите за докладване могат да 

претърпят градация: 

 
 Таблично представяне на описание на разпределението на ресурсите за 

изпълнение на дейностите по поръчката и разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности, 

включително взаимодействието между отделните експерти – за всяка 
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дейност е определен отговорен експерт с описание на конкретните 

задължение и задачи и определяне на срока за изпълнение (стр. 132-147 от 

офертата). 

 Комуникация, координация и съгласуване на дейностите: 

 Мерки за осигуряване на качеството: 

 Мерки за осигуряване на качеството, съдържащи се в цялото техническо 

предложение, започвайки от подхода за изпълнение и управление, през 

подхода, мерките, инструментите и методите за постигане на очакваните 

резултати, преминавайки през механизмите за мониторинг и оценка на 

качеството, до мерките за наблюдение, контрол и механизмите за вътрешна 

комуникация. Приложение на мерките за качество от Системата за 

управление на качеството адаптирана от поддържаните в Дружеството 

стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, Плана за 

оценка на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и др. 

приложими документи. Мерките по качеството обхващат необходимата 

организационна структура, методите, процесите и ресурсите, необходими за 

реализиране управлението на качеството за всяка една от дейностите. Като 

неразделна част от мерките се описват и процедурите за управление и 

осигуряване на качеството на договора, чрез прилагането на които в 

рамките на услугата ще се постигне изпълнението на основните критерии за 

качество. Последователността от мерки, която следва да се приложи за 

осигуряване на високо качество при изпълнението на дейностите, се 

адаптира от т.нар. Цикъл на Деминг (известен е още като „Цикъл на 

Шухарт“, „PDCA цикъл“, „PDSA цикъл“ или “SDCA цикъл“). Цикълът на 

Деминг показва пътя към подобрения, който се състои в основата на много 

от съвременните концепции за развитие на бизнеса. Цикъл на Деминг се 

визуализира по следния начин:  
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При изпълнение на всяка от дейностите, освен посочените мерки ще се 

извършват и периодични прегледи на качеството за всеки един етап от 

изпълнението в съответствие с уточнените спецификации на изискванията. 

 Механизмите за мониторинг, измерване и оценяване на качеството и 

организационна структура при изпълнението на всички дейности, предмет 

на настоящата обществена поръчка, съдържат в себе си конкретни мерки за 

наблюдение и контрол за изпълнение на дейностите, като част от цялостния 

подход за управление на поръчката: 

o Вътрешният контрол не представлява реализирането или изразяване 

на намерение за провеждане на еднократно събитие или мярка, а по-

скоро е поредица от вътрешни действия, подход, правила и норми, 

които обхващат всяка една от предвидените за реализиране дейности. 

Изхождайки от това убеждение за осъществяване на вътрешен 

контрол в прилагания управленски подход, е внедрена методика за 

изпълнение на ежедневните задачи и ангажименти по договора. В 

рамките на методиката ще се осигури прилагането на качествен 

контрол, който сам по себе си представлява, проследяване 

изпълнението на заложените конкретни етапи и резултати и проверка 

за постигнатата ефективност и ефикасност, както за всяка една от 

дейностите, така и за договора като цяло. При отклоняване или 

съмнения за отклоняване от заложените норми ще се набелязват 

подходи и действия за отстраняване на причините за установените 

резултати. Всички тези действия и прилагането на ежедневен 

вътрешен контрол, формират така наречената контролна среда на 

изпълнение. Най-общо структурата на контролната среда е 

визуализирана на следната фигура: 
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o Всеки експерт от екипа на Дружеството, носи отговорност за 

прилагане на методите на вътрешен контрол, като ръководителят е 

пряко отговорен за всички дейности, свързани със създаването, 

актуализирането, прилагането и поддържането на системата за 

вътрешен контрол. Експертите са отговорни за прилагане на мерките 

за вътрешен контрол и са длъжни да докладват своевременно на 

ръководителя за всички проблеми, възникнали в резултат на 

изпълнение на дейностите или нарушението на приетите политики, 

вътрешни правила и норми. 

o За допълнително гарантиране качеството на предлаганата услуга се 

предвижда провеждането на следните нива на контрол: 

 Първо ниво на контрол - осъществява се от самия технически 

екип на Дружеството, съгласно персоналните отговорности и 

задачи. Следи се за качественото и в срок изпълнение на 

дейностите, съгласно подписания договор, приложимото 

секторно законодателство, изискванията на ДБФП, 

техническата спецификация на Възложителя, техническата 

оферта и приложимите норми и стандарти. Това ниво на 

контрол, кореспондира със процеса „Проверка на 

съответствието между очакваните резултати и реално 

постигнатите такива“, прилаган при описаният по-горе 

експертен подход и методология за изпълнението на поръката. 

 Второ ниво на контрол - извършва се от ръководителя на 

екипа, който е отговорен за качественото изпълнение на всеки 

един от етапите, като отговаря и за проверка на обхвата и 

съдържанието на работата на целия експертен екип. Това ниво 

на контрол, кореспондира със процеса „Контролиране 

изпълнението на етапи“, прилаган при описаният по-горе 

експертен подход и методология за изпълнението на поръката 

чрез който Ръководителят извършва текущото управление на 

всеки етап от изпълнението. 

 Трето ниво на контрол се осъществява от Възложителя, както 

по време на изпълнението на договора и при предаване на 

изпълнената работа, както за всяка дейност, така и при 

окончателното приемане на постиганите резултати. Това ниво 

на контрол, кореспондира директно с управленският процес 

„Направляване“ чрез който се упражнява общия контрол на 

договора и се вземат ключовите решения за неговото развитие 

в продължение на целия му жизнен цикъл. 

o Така представените нива на контрол могат да се обобщят в 

провеждането на четири основни етапа на контролния процес, 
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изразяващи се в: Установяване на очакваните цели и резултати; 

Установяване на реалното изпълнение; Сравнение между реалното 

изпълнение и очакваните цели и резултати; и Предприемане на 

необходими мерки. Най-общо тези етапи на контролният процес 

могат да се визуализират по следния начин: 

 
o Прилагане на предвидените мерки при мониторинга на дейностите. 

Мониторингът представлява процес на систематично и 

продължително събиране, анализиране и използване на информация 

за целите на управлението и вземането на решения при изпълнението 

на договора. Основната цел на мониторинга е да се установи доколко 

изпълнението съответства на договореното и да предостави 

конкретна количествена и качествена информация, чрез която да 

бъдат измерени ефективността и ефикасността от постигнатите 

резултати. Мониторингът ще се осъществява посредством 

подготовка и проверка на различните видове доклади, като 

получените резултати ще се използват за отчитане на напредъка в 

изпълнението на конкретните дейности и генерирането на изводи, 

свързани с изпълнението на всяка от дейностите. Получените 

резултати ще се анализират и ще служат като база за извършване на 

корективни мерки (при установена необходимост), оптимизиране на 

използваните ресурси, предотвратяване на нередности и 

предприемане на действия срещу минимизирането на такива 

вероятности. По този начин ще се гарантира, че механизмите за 
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контрол функционират според предназначението си и че са 

създадени предпоставки за тяхната своевременна и подходяща 

промяна при всяко значимо отклонение от първоначално 

установените условия. Мониторингът ще се осъществява най-общо 

чрез рутинни дейности, специални оценки или комбинация от двете. 

Акцентите, които оказват влияние върху вътрешния мониторинг, 

могат да се илюстрират по следния начин 

 
 Комуникация: 

 Предвидените мерки и механизми за осигуряване на вътре-екипната 

комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете 

на екипа, както и при комуникацията с Възложителя, са аналогични на 

прилаганите такива, заимствани от внедрените системи за управление БДС 

EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. Общият подход е да се следват 

и изпълняват всички изисквания, описани в техническата спецификация и 

процедурата, както и тези взети като решения на работните срещи с 

Възложителя.  

 Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и 

адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение и 

унищожаване (при необходимост) на информация и данни. Те осъществяват 

критичната за успеха връзка между експерти, идеи и данни. Всеки участник 

в изпълнението на договора е отговорен да изпраща и получава съобщения с 

екипа на Възложителя по определени комуникационни канали.  

 Основните елементи за успешното управление на комуникационните канали 

са: 

o Планиране на комуникациите - определяне на нуждите на 

заинтересованите страни от информация и данни: кой от каква 

информация се нуждае, как ще я получи и от кого. Нуждата от 
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предоставяне на информация за изпълнение на договора е 

общовалидна, но информационните нужди и методите на 

разпространение са индивидуални. 

o Разпространение на получената информация - своевременното 

достигане на информацията до заинтересованите страни чрез 

прилагане на планирани дейности за комуникация. 

o Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за 

изпълнението, предоставящи информация за използването на 

ресурсите за постигане на целите на договора. Неразделна част от 

този процес представляват:  

 Отчитане на състоянието - описва състоянието в даден 

момент. 

 Отчитане на напредъка - описва какво е постигнал екипът за 

изпълнение. 

 Прогнозиране - предполага бъдещото състояние за очаквания 

напредък. 

 Отчетът на изпълнението - данни за обхвата, разходите, 

постигнатото качество и резултати. 

 За ефективното прилагане на процесите по комуникация е необходимо 

внедряването на конкретни комуникационни процедури. При реализиране 

на дейностите по договора, Дружеството предлага да се прилагат описаните 

по-долу процедури на комуникация: 

o Комуникацията между дружеството и Възложителя ще се 

осъществява чрез предвидените в ЗОП подходи, способи или 

комбинация от тях, по начин удостоверяващ извършването им от 

съответната страна. В рамките на изпълнение на договора, цялата 

кореспонденция между страните, свързана с изпълнението на 

договора, ще се извършва в писмена форма между упълномощените 

представители на Дружеството и Възложителя. Дружеството ще 

изпълни всички дейности, определени в договора, в тясно 

взаимодействие и сътрудничество с екипа на Възложителя, като 

административното взаимодействие на страните ще включва, но няма 

да се ограничава до: Предоставяне на необходимата информация и 

данни за изпълнение на договора; Своевременно актуализиране (при 

установена необходимост) на сроковете, необходими за изпълнение 

на дейностите, предмет на договора; Осигуряване (при 

необходимост) от Дружеството на допълнителен ресурс за 

ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите; Предоставяне на 

информация от Дружеството за работата и/или напредъка по 

дейности във всеки един етап на изпълнение и др. 

o Вътрешно-екипната комуникация е съществен елемент при 
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изпълнението на поръчката и основна предпоставка за успешното 

приключване на дейностите. Вътрешно комуникационните 

механизми са подчинени на йерархичното разпределение на 

отговорностите на членовете на екипа. Консултантският екип се 

управлява от Ръководителя на екип, който е отговорен за цялостното 

управление на договора. Изпълнението на всяка една от основните 

дейности се осъществява от ръководителя и ключовите експерти на 

които неключови експерти и допълнителни експерти (при 

необходимост), оказват експертна и логистична помощ в зависимост 

от компетенциите си. Експертите, отговарящи за осъществяването на 

дадена дейност и/или задача/етап от договора ще бъдат в постоянна 

пряка комуникация, както по между си, така и с Ръководителя на 

екипа. Подходът за вътрешна комуникация се основава на широко 

познати механизми и мерки чрез използването на софтуерни решения 

с отворен код. Използването на такива решения не само подпомага 

разпределението и изпълнението на задачите да се осъществява 

своевременно, но и предоставя възможност за паралелна работа на 

повече от един експерт по една и съща дейност в споделеното 

пространство чрез използване на NAS технология (облачни услуги), 

без това да води до дублиране на работата или заплаха от пробив в 

сигурността. Линиите на взаимодействие и йерархично положение и 

докладване вътре и извън екипа най-общо могат да се илюстрират по 

следния начин: 

 
Забележка: Сините стрелки визуализират посоката на 

комуникация, съобразена с установеното йерархично 

взаимодействие, а червените, посоката на разпределяне на 

задачите. Прекъснатите линии, показват възможните процеси на 

взаимодействие, докато оранжевите такива, показват процесите 

на комуникация. 
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 Документацията, съпътстваща изпълнението на договора, ще се създава и 

управлява съгласно сертифицираните процедури за управление на 

документи и записи в съответствие със стандартите за качество БДС EN ISO 

9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. За поддържане на документацията и 

нейните версии ще се прилага съответната процедура за използване на 

актуално копие, еднозначно идентифициране, класифициране и 

систематизиране на документите. Ще бъде прилаган единен подход и при 

генериране имената на самите документи (за тези предавани в електронен 

носител), като се осигури и поддържа архив на документите, версиите и 

техните актуални копия. При изпълнение на услугата ще бъде създадена и 

поддържана документация, която ще включва: • Досие на договора, 

започващо от обявената документация за обществена поръчка, до 

окончателното приключване на договора; • Доклади за изпълнението на 

етапите; • Протоколи от изпълнението на различните етапи; • Окончателен 

доклад за изпълнение на договора; • Детайлен опис на използваните 

документи, източници на информация, данни, използвани спецификации, 

добри практики, модели и др.; • Административни документи, 

свързани с изпълнението на услугата, изразяващи се в: о Общ план за 

действие; о Детайлни планове за изпълнение; о Чертежи, скици, изчисления 

и др. първична информация и данни, използвани при изпълнение на 

договора; о Документи произлизащи от системата за качество и 

мониторинг; о Протоколи от проведени срещи, събития и др.. В 

съответствие с политиките за обмен и документиране на информацията на 

системата за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 на определен 

интервал от време ще се извършва и архивиране на електронната 

информация на криптиран външен носител. 

 Входящата и изходящата кореспонденция на електронен носител - 

електронни писма (имейли) и факсове се регистрира и архивира по следния 

начин: • електронна поща - копие от всички входящи и изходящи, 

вътрешни и външни електронни писма автоматично се запазва при тяхното 

изпращане/получаване във електронен вид на електронен носител. По-късно 

се архивират във вид позволяващ лесното им сортиране по дата, час, 

подател, получател, съдържание, предмет и т.н.; • факсове - копие от 

всички изпратени и получени факсове се запазва автоматично при тяхното 

изпращане/получаване в електронен вид на електронен носител. По- късно 

се архивират във вид позволяващ лесното им сортиране по дата, час, 

подател, получател и т.н. Общата входящата кореспонденция на хартиен 

носител се регистрира в дневник, като се идентифицира с пореден номер за 

годината и датата и абревиатура. В Дневника се посочва и вида на 

кореспонденцията. Общата входящата кореспонденция се обработва от 
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администратора и копие се предава на заинтересованите лица. Оригиналът 

се архивира в досие „Обща входяща кореспонденция“. След запознаване с 

проблема, определеният служител/експерт изготвя отговор и изпраща 

оригиналът на отговора на адресанта, а копие предава на отговорник ИСУ, 

който го регистрира и архивира в досие, с пореден номер и абревиатура. 

 Съгласуване на дейностите по изпълнение с компетентните органи и институции 

ще се осъществи по аналогични на вече описаните методи на комуникация, които 

ще се съобразят с наложените в самите институции практики и вътрешни правила 

за деловодната дейност и административното обслужване на физически и 

юридически лица, както и при спазване изискванията на финансиращата 

институция ОП „Околна среда“ 2014 -2014 г., при пълно спазване на изискванията 

и правилата на Европейския съюз за информация и комуникация, Насоките за 

информация и комуникация на проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2014 - 

2020 г.. 

 Отчитане мнението на гражданите, бизнеса, неправителствени организации и 

институции ще се извършва аналогично на вече описаният подход, използвайки 

адаптиран вариант на описаните възможности и подходи към: Ръководството за 

Програми за Качеството на Атмосферния Въздух; Националната програма за 

подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 - 2024 г.); Наръчника за 

гражданско участие; и реда за съгласуване при провеждането на процедура по 

екологична оценка и/или оценка на съвместимост по реда на Глава VI от Закона за 

опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 Индикативен план-график за изпълнение на поръчката: в тази част участникът е 

представил предвижданията си в следния обхват: Представяне на индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, който представя сроковете за действие. 

Приложения: 

Като приложения са представени: заверени копия от документи, които доказват 

професионална компетентност на персонала, предвиден за изпълнение на поръчката 

(дипломи, референции, свидетелства и удостоверения); и декларации за ангажираност. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

В рамките на представената система за организация и ефективно управление на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите по поръчката, участникът е представил 

всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката поотделно и в тяхната 
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съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката в предложените от него срокове. Участникът предвижда в тази връзка 

изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, 

което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. В техническото 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, обхващаща 

всички дейности и поддейности в нейния обхват, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Дейностите по изпълнение са представени в тяхната 

последователност и начин за изпълнение. Описан е процесът по изпълнение на всяка 

дефинирана от възложителя дейност, включително последователност, етапи, дейности и 

поддейности, които включва всяка основна дейност в тяхната последователност и взаимна 

обусловеност, разграничени, както следва: Дейност № 1. Преглед на ситуацията, набиране и 

анализ на наличните информация и данни (включва: Проучване и анализ на пълнотата на 

наличната информация, като при установена необходимост, набиране и анализ на 

необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ. 

Анализ на наличната обща информация за община Смолян - тип на района; оценка на 

замърсената територия (кш2); население, експониране на замърсяването; климатични 

данни; данни за топографията и др.. Описание на характера на замърсителите ФПЧ10 и 

оценка на съществуващото замърсяване на атмосферния въздух. Измерени концентрации за 

избраната базова година 2019 г.. Използвани до момента методи за оценка на КАВ. 

Проучване и анализ на произхода на различните видове замърсители, съдържащ: списък на 

основните източници на емисии, замърсяващи атмосферния въздух; общо количество от 

тези източници на емисии, причинители на замърсяването. Анализираната налична 

информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ, ще включва, но няма да 

се ограничава до: данни за нивата на замърсителите; резултати от измерванията на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните 

източници (точкови, линейни, площни и/или неорганизирани); данни за метеорологичното 

състояние на района; характеристики на автомобилния парк и данни за интензивността на 

движението на МПС (подвижни източници) по основните улици (в т.ч. брой, 

гъстота/натовареност на трафика, среден пробег по вид превозни средства); данни за 

консумацията на горива по видове, както и тенденциите и прогнозите за нейното 

изменение; данни за тенденциите в изменението на КАВ за периода до 2025 г.; данни за 

обработваемите земеделски земи и тенденциите и прогнозите за развитие на селското 

стопанство; данни за неблагоприятни климатични условия; влияние на повторното 

суспендиране на прахови частици при зимното опесъчаване и осоляване на пътищата); 

Дейност № 2. Разработване на комплексна оценка на КАВ в дадения район за оценка и 

управление (включва: Анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ. 

Комплексната оценка на КАВ за района, като резултатите от комплексната оценка ще 

включват: локализация и картиране (чрез моделиране) на нивата на съответните вредни 
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вещества - определяне на контурите на зоните, засегнати от наднормено замърсяване; 

описание на района, включително топография, климат, обхват на замърсяването (км2) и 

население, експонирано на наднорменото замърсяване; характеристика на източниците на 

замърсяване, включително и такива от други райони; характеристика на КАВ; определяне 

на годишните нива на емисиите, т/г; количествено определяне на приноса, изразен като дял 

в % на всеки един сектор/източник към нивото на замърсяване със съответните 

замърсители; подробно описание на факторите и/или източниците, които водят до 

превишаване на установените норми за КАВ. Анализът за причините за съществуващото 

КАВ, ще включва: идентификация на причините; възможни мерки за подобряване на КАВ 

чрез ограничаване на емисиите на големи точкови източници; възможни мерки за 

подобряване на КАВ чрез ограничаване на емисиите от площни или неорганизирани 

източници: проучване на потенциалните мерки за ограничаване на емисиите в областта на 

битовото отопление, замяната на използваните горива, или подобряване качеството на 

използваните горива, мерки за повишаване на енергийната ефективност; възможни мерки за 

подобряване на КАВ от подвижни или линейни източници. Анализ на планираните и/или вече 

приложените мерки за подобряване на КАВ включващ: проучване и анализ на мерките, 

прилагани по линия на местни, регионални, национални, международни програми; оценка на 

ефекта, който е постигнат: степен на пречистване, еколого-икономически анализ “разходи-

ползи”); Дейност № 3. Дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и 

приноса на отделните източници на емисии, извършено както за базовата година, така и 

прогнозно за междинна година и за годината, в която се предвижда да бъде постигнато 

съответствие с нормативните изисквания, включително анализ на резултатите от 

моделирането (включва: Подготовка на базовите данни за нуждите на модела SELMAGIS 

като географска карта на района, мащаб и географски координати, метрологични данни 

като температура на въздуха, посока и сила на вятъра (роза на ветровете) и др.. Нанасяне 

границите и координатите на точковите, площните и линейни източници на замърсяване. 

Създаване на мрежа от рецепторни точки за нуждите на изчисленията с променлива 

плътност, в зависимост от гъстотата на застрояване и наличието на източници на 

емисии, за по прецизно изчисление. Преизчисляване на мерните единици на входните данни и 

разпределянето им към съответните източници: Разпределение на използваното твърдо 

гориво по домакинства и съответната им концентрация по жилищни райони, според 

плътността на застрояване; Определяне на количеството емисии от организирани 

източници и разпределението им според сезонната натовареност в предприятията и 

цеховете; Оценка на количеството емисии на площните източници от типа на депа, 

кариери, хвостохранилища, насипи и табани; Оценка на количеството емисии на площните 

източници от земеделска и животновъдна дейност; Отчитане на количеството на 

автомобилния поток, задръствания, вида и амортизацията на автомобилите, използваното 

гориво и определяне на типа на „уличния каньон“ в градската част и др.; Отчитане на 
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емисиите от остатъчния пясък след зимното опесъчаване и др.. За изчислението на 

емисиите от транспорт предлагаме да се използва функционалността на модулите 

EMISTREET и PROKAS, като за целта за всяка улица, с по-интензивен трафик, ще бъдат 

предварително подготвени данни (файлове) с вариацията на денонощния трафик, вида и 

амортизацията на автомобилите, вида на използваното гориво, средна скорост в участъка 

и вида на уличния каньон. За изчислението на емисиите от точкови и площни източници, 

предлагаме да се използва модула TALBO: За точковите източници ще бъдат въвеждани 

следните характеристики: височина и диаметър на източника; количество и скорост на 

потока при изхода на източника; температура на изходните газове; За площни източници 

ще се въвеждат следните характеристики: площ на източника (изчислява се автоматично, 

след очертаване на зоната върху картата); количество емисия от съответната площ. 

Сумиране на резултатите от отделните изчисления в рецепторните точки ще бъде 

направено с помощта на модула DIGISUM, в който фонът също ще бъде отчетен при 

сумирането на стойностите. Полученият резултат ще позволи визуализация в 

рецепторните точки на количеството емисия от всеки един източник. Получените 

резултати ще се визуализират на картата и ще покажат границите на зоните с определена 

концентрация както средна така и максимална); Дейност № 4. Формулиране на мерки и/или 

проекти за подобряване на КАВ в краткосрочен аспект (изпълнение в рамките на 12 - 18 

месеца), Средносрочен аспект (изпълнение в рамките на 2 години) и дългосрочна перспектива 

- 2025 г. (включва: Количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху 

нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в резултат на приложената 

мярка (тона/година). Прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на 

мерките в плана за действие към програмата. Формулиране на цели и мерки и/или проекти 

за подобряване на КАВ по замърсителите в обхвата на програмата в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен аспект. Формулиране и избор на подходящи мерки за 

предотвратяване и/или ограничаване на замърсяването, при отчитане на съответните 

инвестиционни и експлоатационни разходи за тяхното внедряване. Подреждане по 

приоритет на отделните мерки, според очакваното подобряване на КАВ и експозицията на 

отделните групи от населението и финансов анализ на всяка от тях. Разработване на 

сценарии за развитие на КАВ по отношение нивата на ФЧП10 в периода до 2025 г.. Оценка 

на възможното развитие на КАВ въз основа на горепосочените сценарии, включително 

еколого-икономическия анализ „разходи-ползи“. Разработване на план за действие, с 

определени отговорни лица и/или институции, срокове, стойност, възможни начини за 

финансиране. Разработване на критерии за контрол по изпълнението на програмата за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на утвърдените норми за качество на 

атмосферния въздух на община Смолян); Дейност № 5. Разработване на предварителен 

вариант на Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на утвърдените норми за 

качество на атмосферния въздух на община Смолян (включва: Разработеният предварителен 
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вариант на Програмата ще обобщи резултатите от реализираните до момента дейности 

(от 1 до 4 включително). Съгласуване на изготвеният предварителен вариант на 

Програмата е РИОСВ Смолян, МОСВ, заинтересованите лица и екологични организации или 

движения. Осигуряване на обществен достъп до проекта на програмата с цел отчитане 

мнението на гражданите, бизнеса, неправителствени организации, институции. Изготвяне 

на таблица на съответствието е отразените коментари и препоръки (при наличие на 

такива) на РИОСВ Смолян, МОСВ, заинтересованите лица и екологични организации или 

движения); Дейност № 6. Изготвяне на окончателен вариант на Програмата за намаляване 

нивата на ФПЧ10 и достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух на 

община Смолян (включва: На базата на направените бележки и предложения от страна на 

компетентния орган МОСВ, респективно РИОСВ Смолян и след направени анализи и 

обобщения от заинтересованите страни ще се разработи и представи на община Смолян 

окончателен вариант на Програмата. Провеждане на процедура по екологична оценка и/или 

оценка на съвместимост по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда и/или 

по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Предлагаме да 

изготвим необходимите документи за провеждане на процедурата по екологична оценка 

и/или оценка на съвместимостта, като част от настоящата дейност. Изготвен 

окомплектован окончателен вариант на Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и 

достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух на община Смолян. 

Окончателният вариант на програмата и всички събрани и изготвени в рамките на 

изпълнение на процедурата документи ще бъдат представени на Възложителя в 2 (два 

екземпляра), от които 1 (един) екземпляр на хартиен носител и 1 (един) на електронен 

носител. Оказване на съдействие на Възложителя за представяне на окончателният 

вариант на Програмата пред Общински съвет Смолян). Самостоятелно и в тяхната 

съвкупност участникът е описал всички процеси и съставляващите ги действия по 

изпълнение на дейностите в тяхната последователност и взаимна обусловеност, включително 

тези, подлежащи на съгласуване и контрол, и на мероприятията за изпълнение на всички 

услуги в обхвата на поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за 

обществената поръчка. Не се констатира липса на предвиждане за изпълнението на дейности, 

без които е невъзможно изпълнението на поръчката в цялост и постигане на целените 

резултати и изисквания за представяне на крайния продукт в съответствие с техническото 

задание и изискванията на възложителя. Напротив, предвижданията на участника не само че 

не се свеждат единствено до посочване на обхвата на дейностите, съгласно техническото 

задание на възложителя, а е налице представяне на визията на участника за изпълнение на 

дейностите, представена е методология за изпълнение на поръчката, като е изложен начинът 

http://www.eufunds.bg/


                                                         

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 

„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5  „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ 
 

 

42 

          ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-

5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на Община Смолян“ процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

на изпълнение на предмета на обществената поръчка, последователността, обхвата на 

дейностите, които ще се изпълняват в рамките на всеки етап, конкретния експерт, ангажиран 

с изпълнението й, и ролята му в екипа, като същото представяне е визуализирано и в План-

графика за изпълнение на поръчката. Представената методология за осъществяване предмета 

на поръчката е съобразена с нейния характер и сложност, включва всички процеси, 

съставящи отделните дейности, представена е последователността и взаимната обусловеност 

на процесите, включително дейностите по предаване/съгласуване и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на услугите. Посочени са данни за 

имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на 

поръчката, включващ задължителните съгласно изискванията на възложителя ключови 

експерти - ръководител на екипа, експерт качество на атмосферния въздух и експерт 

финансови анализи, както и предвидените по преценка на участника допълнителни 

неключови експерти. Представената информация доказва, че участникът разполага с 

експертен състав за изпълнение на поръчката, включващ: Ключов експерт 1 - Ръководител на 

екипа, който отговаря на следните изисквания: 1) Квалификация: висше образование, 

минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, област на 

висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г., или 

еквивалентна; 2) Специфичен професионален опит: участие като ръководител екип (респ. на 

еквивалентна ръководна позиция) при разработване или актуализиране на план, програма, 

стратегия или друг еквивалентен документ в областта на опазване на околната среда или 

качеството на атмосферния въздух (респ. при изпълнението на друга еквивалентна дейност). 

Ключов експерт 2 - Качество на атмосферния въздух, който отговаря на следните изисквания: 

1) Квалификация: висше образование, минимална образователно-квалификационна степен 

„магистър“ или еквивалентна, област на висше образование „Природни науки, математика и 

информатика“ или „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление на Министерски 

съвет № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна; 2) Специфичен професионален опит: участие 

като ключов експерт при разработване или актуализиране на план, програма, стратегия или 

друг еквивалентен документ в областта на качеството на атмосферния въздух (респ. при 

изпълнението на друга еквивалентна дейност). Ключов експерт 3 - Финансови анализи, който 

отговаря на следните изисквания: 1) Квалификация: висше образование, минимална 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна, област на висше 

образование „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и 

информатика“ или „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше 
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образование и професионалните направления, утвърден с Постановление на Министерски 

съвет № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна; 2) Специфичен професионален опит: участие 

като ключов експерт при изготвянето на финансово-икономически анализ или анализ разходи 

и ползи. Видно от представената оферта участникът е декларирал данни за експертите при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

поръчката състав и е представил подробна информация за притежавана от всеки специалист 

образователна и професионална квалификация в съответствие с изискванията на 

възложителя, както следва:  - Цветомир Александров Калчев: Позиция в екипа на участника: 

Ключов експерт 1 - Ръководител на екипа. Данни за образование: диплома за завършено 

висше образование, издадена от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, 

Геологопроучвателен факултет, образователна степен „Магистър“, специалност „Геология на 

минералните ресурси“, област на висше образование „Природни науки, математика и 

информатика“, професионално направление „Науки за земята“ съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление 

на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.. Данни за специфичен професионален опит при 

участието в изпълнението на референтни проекти: участие като ръководител екип и водещ 

експерт при разработване и актуализиране на множество планове, програми, стратегии или 

други еквивалентни документи в областта на опазване на околната среда или качеството на 

атмосферния въздух, в това число: 1. Разработване на „Анализ и изчисляване на индикатор за 

резултат в гр. Враца по показател ФПЧ10“, съгласно изискванията от Насоки за 

кандидатстване към процедура № BG16M1ОP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 

като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване 

качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

изпълнено през юни 2019г. за община Враца; 2. Изготвяне на доклади за морфологични 

анализи на генерираните битови отпадъци на територията н общини Враца и Мездра, 

използвайки резултати от пробонабиранията през 2016 г. на общините Враца и Мездра и 

актуализирания на програмите за управление на отпадъците с получените резултати на всяка 

от общините в Регион Враца, изпълнено в периода май - юни 2018 г. за общините Враца и 

Мездра; 3. Актуализиране на програма, свързана с подобряване качеството на атмосферния 

въздух на община Севлиево, изпълнено в периода март - август 2018 г. за община Севлиево; 

4. Извършване на дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в 

района на гр. Смолян, извършено в периода ноември 2017 г. - февруари 2018 г. за община 

Смолян; 5. Разработване на регионална програма за управление на отпадъците за регион 

Горна Малина, изпълнено в периода януари - април 2017 г. за РСУО Горна Малина; 6. 

Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за 

достигане на утвърдените норми за вредни вещества, съгласно изискванията на чл. 27 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух и извършване на моделна оценка чрез 

дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Никопол 
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по показател ФПЧ10, изпълнено в периода юли - октомври 2016 г. за община Никопол; 7. 

Разработване актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Троян за 

периода 2016-2020 г., изпълнено в периода май - юни 2016 г. за община Троян; 8. Изготвяне 

на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в 

района на град Горна Оряховица по показател ФПЧ10 за 2014, 2015 и 2020 г., изпълнено в 

периода януари - февруари 2016 г. за община Горна Оряховица; 9. Изготвяне на програма за 

управление на отпадъците на Община Благоевград, изпълнено в периода октомври - ноември 

2015 г. за Община Благоевград; 10. Изготвяне на моделна оценка чрез дисперсионно 

моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на град Велико Търново по 

показател ФПЧ10, изпълнено в периода август - октомври 2015 г. за община Велико Търново; 

11. Регионална програма за управление на отпадъците за регион Перник (с модул за всяка от 

общините, обхванати от регионалната система - Перник, Радомир, Брезник, Трън, Ковачевци 

и Земен), изпълнена в периода април - юни 2015 г. за община Перник. - Николай Димитров 

Жиланов: Позиция в екипа на участника: Ключов експерт 2 - Качество на атмосферния 

въздух. Данни за образование: диплома за завършено висше образование, издадена от 

Технически университет – София, образователна степен „Магистър“, специалност 

„Съобщителна и осигурителна техника и системи“, област на висше образование „Технически 

науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.. Данни за 

специфичен професионален опит при участието в изпълнението на референтни проекти: 

участие като ключов експерт при разработване или актуализиране на множество планове, 

програми, стратегии или други еквивалентни документи в областта на качеството на 

атмосферния въздух, в това число: 1. Разработване на „Анализ и изчисляване на индикатор за 

резултат в гр. Враца по показател ФПЧ10“, съгласно изискванията от Насоки за 

кандидатстване към процедура № ВС16М1ОР002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 

като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване 

качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

изпълнено през юни 2019г. за община Враца; 2. Актуализиране на програма, свързана с 

подобряване качеството на атмосферния въздух на община Севлиево, изпълнено в периода 

март - август 2018 г. за община Севлиево; 3. Извършване на дисперсионно моделиране на 

замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Смолян, извършено в периода ноември 

2017 г. - февруари 2018 г. за община Смолян; 4. Актуализиране на общинската програма за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни 

вещества, съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

извършване на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на 

атмосферния въздух в района на гр. Никопол по показател ФПЧ10, изпълнено в периода юли 

- октомври 2016 г. за община Никопол; 5. Изготвяне на моделна оценка чрез дисперсионно 
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моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на град Горна Оряховица по 

показател ФПЧ10 за 2014, 2015 и 2020 г., изпълнено в периода януари - февруари 2016 г. за 

община Горна Оряховица; 6. Изготвяне на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на 

замърсяването на атмосферния въздух в района на град Велико Търново по показател ФПЧ10, 

изпълнено в периода август - октомври 2015 г. за община Велико Търново; 7. Актуализирана 

програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в град Никопол, изпълнено през 2011 г. за община Никопол; 8. 

Актуализирана програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух в град Силистра, изпълнено през 2011 г. за община 

Силистра; 9. Контролно дисперсионно моделиране на РМ10, CO, S02, NOX за румънските 

градове: град Зимнич, град Турну Мъгуреле, град Гюргево, град Кълъраш, изпълнено в 

периода 2006 -2007 г. по проект на програма ФАР за управление на качеството на въздуха в 

българо-румънския регион по Долен Дунав, като част от екипа на консорциум „Ептиса“, 

„ТЮФ-ЗЮД“, „Поликонсулт Еко“; 10. Анализ и инвентаризация на емисиите на РМ10, CO, 

S02, NOX и дисперсионно моделиране на градове от България и Румъния: град Свищов, град 

Никопол, град Русе, град Силистра, изпълнено през 2006 г. по проект на програма ФАР за 

управление на качеството на въздуха в българо-румънския регион по Долен Дунав.  - 

Димитринка Маркова Калчева: Позиция в екипа на участника: Ключов експерт 3 - Финансови 

анализи. Данни за образование: диплома за завършено висше образование, издадена от 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, Геологопроучвателен факултет, 

образователна степен „Магистър“, специалност „Приложна геофизика“, област на висше 

образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 

„Науки за земята“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от 

24.06.2002 г.; диплома за завършено висше образование, издадена от Минно-геоложки 

университет „Св. Иван Рилски“ – София, Миннотехнологичен факултет, образователна 

степен „Магистър“, специалност „Индустриален мениджмънт“, област на висше образование 

„Технически науки“, професионално направление „Общо инженерство“ съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.. Данни за 

специфичен професионален опит при участието в изпълнението на референтни проекти: 

участие като ключов експерт при изготвянето на множество финансово-икономически 

анализи или анализи разходи и ползи, в това число: 1. Изготвяне на бюджет на проект и 

анализ относно остойностяването на дейностите при подготовката на проектно предложение 

по процедура № ВG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта 

на управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“, изпълнено в периода 26.07 -26.08.2019 г. за община Малко 

Търново; 2. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно остойностяването на 
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дейностите при подготовката на проектно предложение по процедура № ВG16М1OР002-

2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта нa управлението на отпадъците“, 

по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

изпълнено в периода 29.07 - 22.08.2019 г. за община Дългопол; 3. Изготвяне на бюджет на 

проект и анализ относно остойностяването на дейностите при подготовката на проектно 

предложение по процедура № ВG16М1OР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта нa управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, изпълнено в периода 01.08 - 26.08.2019 г. 

за община Белослав; 4. Изготвяне на бюджет на проект и анализ относно остойностяването на 

дейностите при подготовката на проектно предложение и съпътстващи документи във връзка 

с кандидатстване на община Смолян по Процедура BG16M1ОP002-5.003 „Мерки за 

подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 г., 

изпълнено в периода февруари - май 2019 г. за община Смолян; 5. Изготвяне на бюджет на 

проект и анализ относно остойностяването на дейностите при подготовката на проектно 

предложение и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Смолян по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1ОP002-5.002 

„Разработване/актуализиране на общинските програми за качество на атмосферния въздух“ 

по приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 г., изпълнено в периода декември 2018 г. - януари 

2019 г. за община Смолян; 6. Остойностяване на мерките от плана за действие към 

актуализирана програма, свързана с подобряване качеството на атмосферния въздух на 

Община Севлиево, изпълнено в периода март - август 2018 г. за Община Севлиево; 7. 

Икономически обосновки по съответни раздели, включващи анализ разходи-ползи и бюджет 

на проекта при предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на 

проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изпълнено в периода март - април 2017 г. за 

РСУО Горна Малина; 8. Остойностяване на мерките от актуализирана общинска програма за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни 

вещества, съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

извършване на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на 

атмосферния въздух в района на гр. Никопол по показател ФПЧ10, изпълнено в периода юли 

- октомври 2016 г. за община Никопол; 9. Разработване на Анализ разходи и ползи на 

проектно предложение за кандидатстване на община Несебър за получаване на БФП по ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения 

ВС16М1ОР002-2.001 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
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оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на залени и биоразградими 

отпадъци", изпълнено през юни 2016 г. за община Несебър; 10. Остойностяване на мерките от 

разработване на актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Троян за 

периода 2016-2020 г., изпълнено в периода май-юни 2016 г. за община Троян; 11. 

Остойностяване на мерките от програма за управление на отпадъците на община Благоевград, 

изпълнено в периода октомври - ноември 2015 г. за община Благоевград; 12. Остойностяване 

на мерките от общинска програма за опазване на околната за община Никопол, изпълнено в 

периода август - октомври 2015 г. за община Никопол; 13. Изготвяне на анализ разходи и 

ползи и финансов анализ на регионалната система за управление на отпадъците на регион 

Велико Търново, изпълнен в периода април - юли 2015 г. за РСУО Велико Търново. 

Декларираната информация е удостоверена и в представени от участника заверени копия от 

документи, които доказват професионална компетентност на персонала, предвиден за 

изпълнение на поръчката (дипломи, референции, свидетелства и удостоверения). 

Разпределението на задачите и отговорностите между експертите е онагледено в табличен 

вид, като за всяка дейност и за всеки процес, включен в него поименно е посочен отговорния 

експерт и ролята му в екипа. Представена е организацията и управлението на човешките 

ресурси. Организационната структура на участника е представена в схема, с посочване на 

взаимовръзки и подчиненост в екипа. Представени са експертите – поименно и по 

специалности, в помощ на екипа за изпълнение на поръчката е предвиден и помощен 

персонал, които ще участват при подпомагане на ключовите експерти. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с етапите на 

изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на 

процесите.   

Предложени са мерки за осигуряване на качеството. Ефективната координация и 

взаимодействие между Възложителя и екипа за изпълнение, както и процесите по 

съгласуване на дейностите, също е отчетено като ключов фактор за успешното изпълнение на 

настоящата обществена поръчка.  

Освен че участникът е представил описание на дейностите в тяхната последователност и 

конкретни действия по изпълнение, приложен е и план-график за изпълнение на поръчката, 

който представя сроковете за действие. Предложената Организация за изпълнение и план-

графикът обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. Предвид гореизложеното комисията 

счита, че предвижданата от участника организация за изпълнение, включително 

предложеното разпределение на ресурсите и разпределението на задачите и отговорностите 

на отделните експерти, съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга 

– предмет на поръчката, предвид нейните характеристики и особености, което дава разумно 
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ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на целените 

резултати в оферираните срокове. Участникът е представил и предвижданията си за 

качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката. Методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка.  

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

между всички отделни части на представената организация за изпълнение на поръчката. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят 

наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор 

на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице следните 

обстоятелства: Участникът е: 1. Описал цялостната методология за осъществяване предмета 

на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси и съставляващите ги дейности по 

изпълнение в тяхната последователност и взаимна обусловеност, включително дейностите, 

подлежащи на съгласуване и контрол, и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в 

обхвата на поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената 

поръчка.2. Посочил данни за имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката, и е описал организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката, обвързана с конкретния подход за изпълнение на 

услугите по поръчката, както следва: 2.1. Посочил е имената и професионалните 

квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката, включващ 

задължително ръководител на екипа, експерт качество на атмосферния въздух и експерт 

финансови анализи (минималните изисквания към професионалните квалификации, 

компетентности и специфичен опит на ръководителя на екипа и експертите са посочени в 

техническото задание). 2.2. Описал е разпределението на ресурсите за изпълнение на 

дейностите по поръчката и разпределението на задачите и отговорностите на отделните 

експерти съгласно планираните дейности, включително взаимодействието между отделните 

експерти в екипа за изпълнение за осигуряване на очакваните резултати от изпълнението. 3. 

Представил е методите за осъществяване на: комуникация, координация и съгласуване на 

дейностите с Възложителя; съгласуване на дейностите по изпълнение с компетентните органи 

и институции; срещи и съгласуване с всички заинтересовани страни с цел отчитане мнението 

на гражданите, бизнеса, неправителствени организации и институции. 4. Представил е 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката, който представя сроковете за 

действие. Организацията за изпълнение и план-графикът обосновават предложените срокове 

за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно изискванията на 

възложителя и клаузите на проекта на договор. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 
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съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор 

на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на направените 

предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, 

въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническото задание 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. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с изискванията 

на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която отговаря  на  

предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При констатираното следва техническото предложение на участника да се допускане 

до етап оценка на техническото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническата оферта не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица.  

 

 4. След като беше определено съответствието на представената оферта, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата 

оферта на участника „МАГИСТЕРИУМ“ ООД съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите: 
 

Резултатите от прилагането на критериите за оценка по техническия показател 

Професионална компетентност на персонала (О2), включващ подпоказателите 

Професионална компетентност на ръководителя на екипа (О2.1), Професионална 

компетентност на експерта качество на атмосферния въздух (О2.2) и Професионална 

компетентност на експерта финансови анализи (О2.3) са закрепени таблично, както 

следва: 
 

Оценяван участник: 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 

Оценка по показател: 

Професионална компетентност на персонала  

(О2) 
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Оценка по подпоказател: 
 

Професионална 

компетентност на 

ръководителя на екипа 

(О2.1) 

Професионална 

компетентност на 

експерта качество на 

атмосферния въздух 

(О2.2) 

 

Професионална 

компетентност на 

експерта финансови анализи  

(О2.3) 

25 точки 25 точки 25 точки 

Мотиви: Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на критериите за оценка 

по определените подпоказатели на база на декларирания от участника специфичен 

професионален опит на предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти, като 

декларираната и доказана от участника със съответни документи информация 

удостоверява, че всеки от предвидените за изпълнението на поръчката ключови експерти е 

участвал на съответната изискуема от възложителя позиция при изпълнението на минимум 

3 /три/ изпълнени референтни за оценката проекта, които обстоятелства са детайлно 

описани в настоящия протокол (стр.18-24 от протокола). 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадената оферта и изготвените справки комисията единодушно 

реши: 

 

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовото му 

предложение участника „МАГИСТЕРИУМ“ ООД. 

 

 II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 13.01.2020 г., в 

16:50 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 участникът да 

бъде уведомен своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо 

датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Четвърто заседание. 

 

 На 13.01.2020 г., в 16:50 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на ценовите предложения, при 

което бяха извършени следните действия: 

 

 1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовото 

предложение от офертата на участника „МАГИСТЕРИУМ“ ООД, като съображенията за това 

са, както следва:  
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1.1. Изпълнено е следното: Комисията е извършила проверка на съответствието на 

участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е 

разгледала техническото предложение на участника, за който е установено, че отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала 

допуснатата оферта и проверила за нейното съответствие с предварително обявените условия; 

Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, 

комисията преди отваряне на ценовото предложение е извършила оценяване на допуснатата 

оферта по другия показател.  
 

1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 08.01.2020 г., т.е. не по-

късно от 2 /словом: два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение, 

комисията е обявила чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето на ценовото предложение.  

 

2. При отварянето на ценовата оферта на допуснатия участник „МАГИСТЕРИУМ“ 

ООД не присъстваха представители на участника и на средствата за масово осведомяване. 

Обстоятелствата във връзка с липсата на присъстващи лица бяха удостоверени в Списък на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите оферти.  

 

3. Отварянето на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД протече при следния ред: След обявяване на резултатите от 

оценяването на офертата по техническия показател Професионална компетентност на 

персонала (О2), включващ подпоказателите Професионална компетентност на 

ръководителя на екипа (О2.1), Професионална компетентност на експерта качество на 

атмосферния въздух (О2.2) и Професионална компетентност на експерта финансови 

анализи (О2.3), комисията провери целостта на плика с ценовата оферта и констатира, че 

същият е запечатан, с ненарушена цялост, подписан от трима членове на комисията; След 

описаните действия комисията пристъпи към отваряне на плика „Предлагани ценови 

параметри“, съдържащ ценовата оферта на допуснатия участник; Съдържанието на ценовата 

оферта беше съобщено, както следва: 
 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 177 500 лева /словом: сто седемдесет и седем хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС. 

http://www.eufunds.bg/


                                                         

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 

„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5  „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ 
 

 

52 

          ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-

5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на Община Смолян“ процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от 
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4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в 

закрито заседание.  

 

Пето заседание. 

 

 На 14.01.2020 г., в 17:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.2 и 3 и чл.58, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи 

разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя, оценка на офертите и класиране на участниците, при което бяха извършени 

следните действия: 

 

 1. Комисията провери служебно пълнотата на представеното ценово предложение от 

допуснатия участник „МАГИСТЕРИУМ“ ООД, при което направи следните констатации 

относно съответствието на представената оферта с предварително обявените условия и 

изисквания на поръчката: 
 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс за 

изпълнение на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъдат допуснат до оценка и по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

 2. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, комисията 

пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника и по показателя Цена за изпълнение 

на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите: 
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Резултатите от прилагането на формулата за оценка по ценовия показател  Цена за 

изпълнение на поръчката (О1) са закрепени таблично, както следва: 
 

 
 

Оценяван участник 

 

Оферирана цена за изпълнение 

на поръчката 

Оценка по показател 

Цена за изпълнение на 

поръчката  

(О1) 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 177 500 лева без ДДС 25 точки 

Мотиви: Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на единствения участник, който е и допуснат до оценка, 

описано в настоящия протокол. 
 

Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна 

оценка (КО) на допуснатата оферта са закрепени таблично, както следва: 
 

Оценяван участник: 

„МАГИСТЕРИУМ“ ООД 

Оценка по показател  

 

Обща комплексна оценка 

(КО) 

 

 

 

Цена за изпълнение на 

поръчката 

(О1) 

 

 

Професионална 

компетентност на 

персонала 

(О2) 

25 точки 75 точки 100 точки 

Мотиви: Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на 

формулата за определянето ѝ и получени оценки от допуснатия участник по показателите за 

оценка, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно реши: 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците,  както следва:  
 

Първо място: „МАГИСТЕРИУМ“ ООД, 

с получена обща комплексна оценка KO = 100 точки. 

 

II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник - „МАГИСТЕРИУМ“ ООД, при съществените обективирани условия съгласно 

подадената оферта, описана в настоящия протокол. 
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Всички решения на Комисията са взети единодушно, без да е налице особено мнение на 

член на Комисията по направена от нея констатация или по взето решение. 
 

 

Неразделна част от настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП са протоколите от 

работата на Комисията, както следва: Протокол № 1 от 21.11.2019 г., Протокол № 2 от 

29.11.2019 г., Протокол № 3 от 07.01.2020 г., Протокол № 4 от 13.01.2020 г. и Протокол № 5 от 

14.01.2020 г.. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 14.01.2020 г. 

 
 

Комисия в състав: 
 

 

Председател: 

 

 

Любомир Равелов 

 

(положен подпис) 

 

 
 

Членове: 

 

 

 

инж. Хамди Моллов 

 

 

(положен подпис) 

 

Фидана Андреева 

 

 

(положен подпис) 

 

 

Дата на приемане на протокола от възложителя: 15.01.2020 г. 

 

Час на приемане на протокола от възложителя: 08:30 ч.  
 

(положени подпис и печат) 
 

Приемане от възложителя на протокола  .............................................  

от работата на комисията, ведно с   НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

приложенията към него    Кмет на община Смолян 

 
 

 

(положени подпис и печат) 
 

Дата: 22.01.2020 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подписи и печати от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

http://www.eufunds.bg/

