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ПРОТОКОЛ 
 

 

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

обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-

5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 -2020 г.“, открита с обява на 

възложителя № 1 от 28.02.2020 г., публикувана заедно с цялата документация в профила на 

купувача на интернет адрес: – http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2973, за която обява на 

Портала за обществените поръчки е публикувана информация за публикувана в профила на 

купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 

9096744 

 

 

Първо заседание: 

 

На 10.03.2020 г., в 16:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на заповед № ОП-1 от 10.03.2020 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

инж. Мариана Цекова – заместник-кмет на община Смолян; 

Членове: 

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

Зорка Тодорова – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Стефка Каварджикова – директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян; 

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

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, ал.4 

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

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

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

чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 
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 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

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

 

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

следните констатации: 

 

3.1. Регистрирани предложения – 3 (три) оферти, както следва: 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер, дата и 

час на 

получаване на 

офертата 

 

 

 
 

1. 

 

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД 

(ЕИК: 204076499) 

адреси: гр. София 1172, район Изгрев, жк Дианабад, бл. 5, вх. А, ет. 

5, ап. 11, гр. София 1113, жк Изток, ул. Николай Хайтов № 2 Г, ет.2, 

офис 2 Г;  

електронна поща: office@rctrend.bg 

 

 

 
 

ДЛ000550 

09.03.2020 г. 

11:27 ч. 

 

 
 

2. 

 

 

 

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД 

(ЕИК: 121309392) 

адрес: гр. София 1000, район Оборище, ул. Искър № 54, ет. 2, ап. 5; 

факс: 02/9836056; електронна поща: headoffice@alpharesearch.bg  

 

 
 

ДЛ000550 

09.03.2020 г. 

11:30 ч. 

 

 
 

3. 

 

ФОНДАЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ 

(ЕИК:115341414) 

адрес: гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. Руски № 139, ет.3; 

факс: 032/625754; електронна поща: liyana.adjarova@eap-save.eu 

 

 
 

ДЛ000550 

09.03.2020 г. 

16:16 ч. 

 

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

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите присъстваше следния представител на участник или негов 

упълномощен представител, както следва: Веселина Марокова – пълномощник на управителя 

на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, като представители на останалите участници не присъстваха. 

Надлежно беше съставен и подписан Списък на участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите. 
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5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха 

следващите действия: комисията обяви съдържанието на офертите, ценовите и техническите 

предложения, като последните се подписаха от трима членове на комисията; в изпълнение на 

разпоредбата на чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на 

друг участник да подпише техническото предложение по отношение на останалите оферти, 

което право беше използвано от страна на Веселина Марокова – пълномощник на управителя на 

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД.  

 

6. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито 

заседание. 

 

Второ заседание: 

 

На 11.03.2020г., в 08:30 часа, на 18.03.2020г., в 08:30 часа, на 30.03.2020г., в 08:30 часа, 

на 06.04.2020г., в 08:30 часа, на 23.04.2020г., в 08:30 часа, на 29.04.2020г., в 08:30 часа, на 

27.05.2020г., в 08:30 часа, на 29.05.2020г., в 08:30 часа, на 05.06.2020г., в 08:30 часа, на 

12.06.2020г., в 08:30 часа, на 19.06.2020г., в 08:30 часа, и 29.06.2020г., в 08:30 часа, в 

заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община 

Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение на заповед № ОП-1/10.03.2020 

г. на кмета на община Смолян се събра назначената комисия. 

  

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи следните действия: разглеждане на 

документите, съдържащите се в офертите на участниците (установяване на съответствие с 

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

техническите и на ценовите предложения с предварително обявените условия), оценка и 

класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците: 
 

 

1.1. 
Участник: 

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи и 

декларации, както следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 
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ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документ за създаване на обединение и документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците и указания за 

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

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

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: Удостоверил е, че за 

последните 3 /словом: три/ години от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности 

с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: дейности по 

извършване на социологическо/социологически проучване/проучвания 

(изследване/изследвания) и/или друго/други проучване/проучвания 

(изследване/изследвания) сред населението (респ. други еквивалентни дейности), 

което/които да обхваща/обхващат минимум 1000 /словом: хиляда/ души, в това число: - 

Национално представително социологическо проучване сред пълнолетното население на 

страната с извадка N = 1000 + респонденти, включващо реализирани 28 национално-

представителни проучвания, изпълнено в периода от 01.11.2017 г. до датата на подаване 

на офертата за вестник „24 часа“; - Национално представително проучване сред 

пълнолетното население с извадка  N = 1000 + респонденти, изпълнено в периода 

01.12.2019 г. - 20.12.2019 г. за „Нова броудкастинг груп“; - Национално представително 

проучване сред пълнолетното население с извадка N = 1000+ респонденти, касаещо 

нагласите на българите към разяснителната кампания на ЦИК, изпълнено в периода 

16.10.2019 г. - 28.11.2019 г. за Централна избирателна комисия; - Провеждане на 

национално представително проучване сред младежите на възраст между 15 и 19 г., с 

обем на извадката N = 1400 младежи, изпълнено в периода 03.01.2019 г. - 10.07.2019 г. за 

„Джи Кънсълтинг“ ЕООД; - Маркетингово проучване на тема: „Изследване на динамиката 

на нагласите на домакинствата към газификацията“, с обем на извадката N=1000 

домакинства, изпълнено в периода 15.04.2019 г. - 10.05.2019 г. за „Овергаз Мрежи“ АД; - 

Национално представително проучване сред 1000 пълнолетни български граждани, един 

блок въпроси, „лице в лице“, касаещо отношението на българите към специфични 

финансови услуги, изпълнено в периода 23.04.2018 г. - 21.05.2018 г. за „Айрис 

Солюшънс“ ООД; - Блок въпроси в национално представително проучване сред 1000 

пълнолетни български граждани по метода „лице в лице“, касаещо нагласите и 

стереотипите спрямо хора, носители на ХИВ вируса, изпълнено на 07.03.2018 г. за 

Сдружение „Здраве без граници“; - Провеждане на национално представително експертно 

изследване на тема: „Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед 

осъществяване на ранна превенция“, при което в рамките на изследването са 

интервюирани на 1000 души от различни целеви групи и е изготвен подробен анализ и 
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наръчник на база систематизираната информация, изпълнени в периода 24.01.2018 г. - 

03.12.2018 г. за Института по психология към Министерство на вътрешните работи и др.; 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и 

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

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за 

него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания 

за изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от 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. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

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 № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и 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 № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6. 

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката: 120 /словом: сто и двадесет/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 Цена за изпълнение на поръчката: 33 900 лева /словом: тридесет и три хиляди и 

деветстотин лева/ без ДДС. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Описателен документ, представящ предвижданията на участника за система за 

организация и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението 

на работите, предмет на обществената поръчка, със съдържание, както следва: 

 Методология за осъществяване предмета на поръчката, представляваща описание 
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на всички процеси и съставляващите ги дейности по изпълнение, както следва: 

 Екипът на участника ще конструира специална извадка, разделяща 

анкетьорския екип на под-екипи, които ще работят в обособени квадранти 

от населеното място, респективно град Смолян. Съгласно информация, 

касаеща град Смолян, в града са обособени 19 жилищни квартала. С цел 

максимално точното прецизиране, разделението по квадранти ще бъде 

уточнено и в комуникация с Възложителя. 

 Екипът ще осъществи анкетно проучване „лице в лице“, изчерпателно за 

домакинствата. Анкетират се лица над 18 години, които взимат решение за 

начина на отопление в домакинството. Стартира се улица по улица - от 

двете страни на улицата, като стартовият номер е първия обитаем адрес. 

Анкетното проучване се осъществява на всяка улица от града, започващо от 

най-малкия номер при спазване на стъпка всяко трето обитаемо жилище, 

респективно апартамент. Ще се работи с географска карта, при 

осъществяване на стриктен контрол да няма пропуснати квадранти от 

населеното място. По изчисления от НСИ това би осигурило достъп до 

набиране на критичната маса от 4000 проведени интервюта, от които по 

2000 заинтересовани лица. Ако в едно жилище се установи/регистрират две 

автономни домакинства, се интервюират и двете домакинства. Ако не се 

намери никой в жилището, не се променя стъпката, а се прави втора визита 

за осъществяване на анкетата. При допълнителна необходимост, за да се 

достигне пълният обем на предвидената извадка, може да се прибегне до 

трета визита сред необитаемите жилища. 

 Въпросникът за осъществяването на анкетното проучване ще бъде 

разработен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя. Съгласно 

техническото задание, неразделна част от документацията за участие в 

настоящата обществена поръчка, още при първата организирана среща, 

същият въпросник ще се тества, с цел установяване на това как „работи“, 

както и да се разбере дали: са разбираеми въпросите, нивото им на езиков 

стил и издържаност дали са разбираеми и за лица с по-нисък социален и 

образователен статус, продължителността на едно интервю, възприемане на 

основната тема на изследването и други. Всички попълнени въпросници ще 

бъдат прегледани, ще бъде приложен логически оглед и контрол, което ще 

гарантира качественото изпълнение и отстраняване на евентуални 

технически пропуски или неточности. 

 Преди фактическото стартиране на теренната работа, екипът на участника 

ще осъществи обучение на целия анкетьорски състав. Отделно към 

въпросниците всеки анкетьор ще бъде снабден с отличителен бадж, 

удостоверяващ принадлежността му към агенцията, изпълняваща това 

проучване, както и подробна инструкция за начина на задаване на всеки 

един въпрос, презентиран и т.н. С цел по-добър и ефективен контрол, по 

време на теренната работа ще се извършват междинни изпращания отстрана 
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на всички анкетьорски екипи на вече осъществените интервюта. Това ще 

подпомогне процеса на верифициране на анкетьорската работа и по-доброто 

и навременно организиране на процеса по кодиране, въвеждане и 

статистическа обработка на данните. В този контекст, екипът от ключови 

експерти ще осъществява непрекъснат контрол както върху качеството на 

извършената работа, спазването на методологическата стъпка, обход на 

улици и адреси, така и контрол относно спазването на сроковете за 

изпълнението на предмета настоящото задание. 

 След приключването на теренната работа ще се извърши стриктен контрол 

на събраните и предадени анкетни карти. Ще се осъществи непосредствен 

контрол на теренната работа. Ключовите експерти ще направят логически 

чек на събраните данни. Статистическата обработка на данни ще се 

осъществи посредством два специализирани софтуера за обработка на 

данни. Освен предвидения аналитичен доклад екипът ще предостави на 

Възложителя и детайлен табличен доклад за всеки един от индикаторите, 

съдържащ както основните демографски разрези, така и разрези по 

специфични индикатори. В допълнение, табличният доклад ще съдържа и в 

статистически вид събраната демографска информация от проучването. 

Изпълнителят се ангажира да предаде и презентация с данните, представени 

в графичен вид. 

 Въз основа на осъщественото проучване ще се извърши актуално картиране 

(обработка и анализ на данните от въпросника, като същите ще бъдат 

пространствено разположени върху карта на град Смолян. Следствие на 

изпълнението на тази дейност ще се получи нова и актуална, комплексна, 

географска система на източниците на замърсяване, съгласно получените 

данни. За добрата четимост на картата, Изпълнителят в координация с 

Възложителя ще разработи номенклатура от означения и знаци, даващи 

информация за всеки обект, така че картата да бъде максимално 

интерактивна. 

 Анализ на възможните рискове. идентифициране на рискове и 

осъществяване на контрол: 

o Общи положения: 

« Управление на риска е процесът по идентифициране, 

оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да 

повлияят върху изпълнението на договора и въвеждането на 

необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на 

рисковете до едно приемливо равнище. 

« Осъществяването на процеса по управлението на рисковете 

включва: определяне на рисковете, оценяване вероятността от 

настъпването им и тяхното влияние и предприемане на мерки 

и контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до 

едно разумно ниво. 
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« От важно значение за ефективността на този процес е той да 

се възприеме като задача от всяка заинтересована от проекта 

страна. 

« Доброто управление на риска се концентрира в 

разпознаването и управлението на тези рискове и допринася 

за добро ръководене на проекта и постигане на разумна 

увереност, че целите ще бъдат постигнати. 

« Най-често рисковете се оценяват чрез използване на два 

показателя - вероятност и влияние. Вероятността 

характеризира предполагаемата честота за настъпване на 

неблагоприятното събитие, а влиянието показва какви са 

последиците (въздействието) от настъпване на събитието по 

отношение на постигането целите на организацията и 

изпълнението на дейностите й. Съществени са рисковете, за 

които има висока вероятност да настъпят и имат високо 

влияние върху постигане целите на организацията. На тези 

рискове е необходимо да се обръща приоритетно внимание. 

« Има различни методи за анализ и оценка на рисковете. Те 

включват „брейнсторминг”, изготвяне на чек лист и тогава 

разглеждане на всеки риск от чек листа, опита от предишни 

инциденти по отношение тяхната честота и влияние и 

обсъждане с други организации, които са изложени на 

подобен риск. 

« За подпомагане на оценката на рисковете се използва 

двуизмерна скала, на която се отразяват вероятността от 

настъпването им и тяхното влияние: 

 Двуизмерна скала за оценка на рисковете – схема № 1: 

 
 Разчитане на схемата: 

 И по отношение на вероятността, и по 

отношение на влиянието, рисковете могат да 

бъдат определени като високи, средни и ниски. 
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 Рисковете, оценени като високи (червена 

област) би трябвало да се смятат за съществени 

и да се управляват активно чрез предприемане 

на действия за намалението им. 

 Рисковете, оценени като средни попадат в 

жълтата област на скалата и са все още 

значителни рискове. Тези рискове трябва да се 

наблюдават отблизо, като се прилагат действия 

за контролирането им или за предотвратяване 

преминаването им в по-висока рискова 

категория. 

 Рисковете, оценени като ниски попадат в 

зелената област и могат да се смятат като ниско 

приоритетни и следователно рискове, които се 

„толерират”. Те трябва да се наблюдават или 

при предприемане на допълнителни действия да 

се има предвид, че разходите за осъществяване 

на контрол могат да надвишат ползата от 

намалението на риска. 

« Всяка дейност, свързана с управлението на рисковете, трябва 

да бъде документирана, тъй като по този начин се създават 

условия за редовен и систематичен преглед на процеса. 

Документът, в който се описва процеса по управление на 

рисковете се нарича риск-регистър. Основната информация, 

която се отразява в регистъра, е: 

 Идентифицираните съществени рискове за дейността 

на организацията. 

 Възможни последствия. 

 Оценката на тяхното влияние и вероятност. 

 Предприетите действия (реакции на риска). 

 Служителите, отговорни за тяхното изпълнение. 

« След като рисковете са били идентифицирани и са оценени 

вероятността и влиянието им, е необходимо да се обмисли 

подходяща реакция. Възможни са следните варианти за 

реакция: ограничаване, прехвърляне, толериране и 

прекратяване на риска. При избора на подходящи действия 

(реакция) се взема предвид изискването разходите за тях да не 

надхвърлят очакваните ползи. Този избор зависи от нивото на 

остатъчните рискове, които организацията може да поеме, без 

да се предприемат допълнителни действия. 

« Осигуряването на ефективност на процеса по управление на 

рисковете изисква текущо наблюдение (мониторинг) на всеки 
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негов етап и периодично докладване на идентифицираните 

рискове и предприетите действия за тяхното намаляване 

(реакции). За осъществяване на систематично наблюдение 

целия риск-регистър следва да се преглежда периодично. 

« Във всеки етап от провеждане на изследването съществуват 

рискове, които може да бъдат преодолени чрез различни 

подходи и гъвкавост в реакцията на екипите. 

« Стратегията за управление на риска се състои в това: 

 Да се идентифицира риска, с което да се създадат 

условия за управление на риска. 

 Да се установи кои са рисковите области в дейностите 

по проекта и конкретно в изпълнението на договора. 

 Да се извърши правилна оценка на индентифицираните 

рискове. 

 Да се изготви реакция /отговор/ на риска. 

« Политиката на управление на риска ще се движи от стремежа 

за опознаване на всеки един растеж или спад, потенциално 

съдържащи се във всички фактори, които могат да повлияят 

на дейността ни. Управлението на риска увеличава 

вероятността за успех и едновременно намалява вероятността 

за неуспех и несигурност по отношение постигане на 

цялостните цели на проекта и изпълнение на договора. 

« Управлението на риска е непрекъснат и развиващ се процес, 

неделима част от организационната стратегия и нейното пряко 

приложение при изпълнението на договора. 

« Целта на управлението на риска е да се идентифицира всеки 

съществен риск, който може да повлияе върху изпълнението 

на обществената поръчка, да се оцени този риск, да се 

определи необходимото действие и отговорността за 

разрешаването му. 

« Управлението на риска подпомага създаването на 

предварителна предупредителна система за рисковете, които 

могат да се появят и стимулира генерирането на 

препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието върху 

постигането на целите на проекта. 

« Вътрешният контрол като подход: това е цялостен процес, в 

който участват ръководството и персоналът на Изпълнителя, 

работещи по проекта. Предназначението му е да предоставя 

разумна увереност, че в хода на изпълнението на проекта ще 

се постигнат следните общи цели: извършване на правилни, 

етични, икономични, ефективни и ефикасни дейности; 

изпълнение на задълженията по отношение на отчетността; 
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спазване на приложимите закони и разпоредби; опазване на 

ресурсите от загуба. Вътрешният контрол е динамичен сложен 

процес, който непрекъснато се адаптира към промените в 

организацията. Ръководството и персоналът на всички 

равнища ще участват в този процес, за да осигурят 

постигането на целите. Вътрешният контрол не е едно събитие 

или обстоятелство, а поредица от действия, които обхващат 

дейностите на екипа по проекта. Тези действия се 

осъществяват непрекъснато, успоредно с всички специфични 

дейности на Изпълнителя. Те се основават на начина, по който 

ръководството управлява изпълнението на проекта и са 

присъщи за него. Системата за вътрешен контрол се преплита 

с дейностите на Изпълнителя и е най- ефективна, когато е 

вградена в инфраструктурата й и представлява неразделна 

част от нейната същност. Вътрешният контрол е по-скоро 

вграден, отколкото надстроен. Когато е вграден, вътрешният 

контрол става неразделна част от основните управленски 

процеси на планиране, извършване и мониторинг. 

« Персоналът е този, който кара вътрешния контрол да 

функционира. Вътрешният контрол ще се осъществява от 

персонала, който е запознат със своята роля и отговорност, 

както и със степента на правомощията си. Ръководството 

основно организира и наблюдава работата, поставя целите и 

носи цялата отговорност за системата за вътрешен контрол. 

Осъществяването на вътрешния контрол ще се осъществява с 

инициатива от страна на ръководството и интензивна 

комуникация на ръководството с екипа по проекта. 

o Идентифицирани възможни рискове и мерки за преодоляването/ 

минимизирането им: 

« Описание:  

 Недостатъчно редовна и ефективна комуникация с 

възложителя. 

 Лоша или ниско ефективна комуникация и 

координация е останалите изпълнители по другите 

обособени позиции. 

 Недостатъчно добре структурирана информационна 

база данни, засягаща анализите и проучванията. 

 Голям брой откази на домакинствата да участват в 

провеждането на интервюта. 

 Идентифициране на много необитаеми жилища на 

територията на град Смолян следствие на 

миграционните процеси в страната през последните 
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десетилетия. 

 Некоректно проведени интервюта, нискокачествена 

анкетьорска мрежа. 

« Таблица на рисковете: 

 
 Ресурсна обезпеченост и организацията на персонала, както следва:  

 Ресурсна обезпеченост, както следва:  

o Ръководен екип (ключов персонал) за изпълнение: 

 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

13 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, 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 № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

14 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, 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 № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

15 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, 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 № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

16 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

 

 
o Изпълнителски състав: 

« Разполагаемост с 27 регионални супервайзъри и над 400 

анкетьора в цялата страна. Един от тези екипи е съсредоточен 

именно на територията на община Смолян. Анкетьорският 

екип е с дългогодишен опит в осъществяването на 

представителни количествени проучвания както на местно, 

така и на национално ниво. Екипът в Смолян е съставен от 

местни анкетьори, познаващи терена в областта изключително 

детайлно. Използването на местен екип при подобен тип 

проучвания, какъвто е предметът на настоящото, е 

изключително важен елемент, тъй като това повишава 

доверието на домакинства за осъществяване на ефективно 
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интервю и съответно води до намаляването на броя откази от 

участие в предвидената анкета. Екипът, освен посочените по-

горе експерти, част от ръководния екип съгласно 

техническото задание, ще обезпечи допълнителен вътрешен 

ресурс, който да подпомага качественото и навременно 

извършване на теренната работа. Освен експертът, отговарящ 

за координацията на анкетьорския екип, допълнително ще 

бъде ангажиран и неключов експерт, подпомагащ тази 

дейност.  

« Описание на ресурсната обезпеченост на територията на 

община Смолян, включваща екип от 12 /словом: дванадесет/ 

анкетьори, част от екипа. 

 Организацията на персонала, както следва: 

o Налице е изключително добре стикован екип, който има реализирани 

общо над 300 количествени и качествени проучвания. Този опит 

позволява по много оптимален начин да използват наличните 

ресурси спрямо предвидените цели, задачи, дейности и срокове. 

o Ръководителят на екипа ще осъществява комуникацията с всички 

предвидени лица, които ще изпълняват настоящия проект. Най-

непосредствена комуникация ще има между ръководителя и 

останалите ключови експерти. В рамките на изпълнението на този 

проект, екипът от ключови експерти предвижда да провежда работни 

срещи два пъти седмично с цел стриктното разпределение на 

задачите, тяхното развитие и последващо изпълнение на 

предвидените дейности. За тази цел се предвижда в рамките на всяка 

работна седмица тези две работни срещи да се осъществяват в 

понеделник и петък. Този график е оптимален и доказал във времето 

своята ефективност. По този начин ще се осъществява пряк и 

непосредствен контрол на всеки един процес и дейност. 

o Експертът, който е натоварен с координацията на анкетьорския екип 

ще осъществява непрестанна комуникация с целия анкетьорски екип, 

а веднъж седмично това ще се случва заедно с Ръководителя на 

екипа. В процеса на подготовка на теренната работа ще има задачата 

за професионалното обучение и инструктаж на нашия анкетьорски 

екип. В процеса на изпълнение на теренната работа и получаването 

на междинно връщане на анкетни карти, експертът ще комуникира с 

експерта отговорен за обработката на данни, анализа на данни и 

заедно ще проверяват и осъществяват междинен контрол. При 

допълнителна необходимост ще се осъществяват и междинни срещи 

между всички ключови експерти и анкетьорските ни екипи с цел 

навременно отстраняване на евентуални пропуски и неточности. 

o Експертът по обработка на данни ще осъществява комуникация с 
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експерта, отговорен за анкетьорски екип, както и с Ръководителя на 

екипа. При необходимост ще предлага на ръководителя на екипа 

мерки за подобряване на процеса на изпълнение. Експерът ще има 

ключова роля при обработката на данни. Още в процеса на контрол и 

междинна обработка ще информира останалите ключови експерти за 

качеството на работата, основни наблюдения и при проблеми ще 

предлага допълнителни мерки към Ръководителя за подобряването на 

качеството на изпълнение на дейностите. Експертът по анализ и 

обработка на данни ще осъществява заедно с експерта, координиращ 

анкетьорския екип и неключовия експерт, междинен и последващ 

контрол на извършената теренна работа. 

o Ръководителят на проекта, заедно с експерта по обработка на данни 

ще бъдат отговорни за изготвянето на актуалната географска 

система, локализираща различните обекти. 

o Всеки един от етапите на изпълнение на дейностите по този проект 

ще бъде съпътстван от интензивна комуникация между Ръководителя 

и ключовите експерти. 

 Комуникация, координация и съгласуване на дейностите, както следва: 

 С цел ефективната комуникация между Възложител и Изпълнител, още в 

началото на проекта, ще се осъществи встъпителна среща, която ще има за 

цел да установи начините и сроковете на комуникация между двете страни. 

За тази цел от двете страни ще бъдат уточнени лицата за контакт и формите 

на контакт. За по-оптималното протичане на ефективна комуникации, се 

предвижда използването на диверсифицирани канали - телефон за връзка, 

мейл или повече мейли, информиращи в копие и останалите заинтересовани 

страни в процеса на изпълнение. 

 Всяка ключова дейност ще бъде координирана с Възложителя, както 

дистанционно така и непосредствено на място в град Смолян. При 

необходимост ръководителя на проекта ще осъществява с някои от 

ключовите експерти допълнителни срещи с представители на Възложителя. 

 Индикативен план-график за изпълнение на поръчката, както следва: 

 За навременното изпълнение на всички дейности по проекта Изпълнителят 

разполага с максимален срок от 120 календарни дни. 

 Екипът предвижда следния индикативен план график, в който са описани 

сроковете за изпълнение по дейности и разпределението на ресурсите: 

o Установяване на комуникация с Възложителя - провеждане на 

встъпителна среща и уточняване на основните първи стъпки на 

координация и действие; 

o Изготвяне на Въпросник, тестване на въпросник в координация с 

Възложителя; 

o Стартиране на обучения на анкетьорския екип и подготовка на 

теренна работа; 
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o Теренна работа по осъществяването на проучването. 

o Статистическа обработка и анализ на данни. В това число и 

осъществяване на контрол. 

o Презентиране на данните и предаване на доклад. 

o Подготовка и интегриране на данните върху географска 

информационна карта. 

o Допълнителни бележки, комуникация, координация и отстраняване 

на неточности. 

o Оформяне на приемо-предавателен протокол и окончателно 

приемане на работата. 

 Заверени копия от декларации за ангажираност на предвидените експерти - анкетьори. 

 Описателен документ, съдържащ: 

 Кратка анотация на участника. 

 Принципи  на работа: 

 Гъвкавост, ефективност и качество. 

 Независими изследователи. 

 Индивидуален подход. 

 Коректност, достоверност, професионализъм. 

 Стратегически партньор. 

 Експертни познания и опит. 

 Традиционни и иновативни подходи. 

 Описание на предоставяните услуги: 

 Маркетингови проучвания. 

 Социални изследвания. 

 Изследователски методи: 

 Количествени методи: 

o Видове: 

 Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. 

 Пряко стандартизирано онлайн интервю. 

 Пряко стандартизирано телефонно интервю. 

o Количествените методи, приложени към професионално изготвени 

представителни извадки на различни целеви групи, дават възможност 

за извършване на широка гама от измервания на реалното състояние 

и тенденциите, които ще ориентират във вземането на най-

ефективните решения. 

o Чрез тях могат да се установят: потенциални или реални клиенти; 

аудитории, посетители; степен на удовлетвореност, подкрепа и 

лоялност; интерес към продукти, кампании и предавания; оценяване 

на ефективността от определени въздействия; проследяване на 

тенденции, извършване на мониторинг на политики и рекламни 

кампании, прогнозиране на бъдещо поведение и развитие. 

o Предлагане на: 
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 Ad Нос проучвания /с еднократен, неповторим дизайн/. 

 Периодични /Tracking/ - с един и същ дизайн и определена 

повтаряемост във времето с цел да се проследяват тенденции в 

измененията. 

 Непрекъснати /Continuous/ - изследвания, които се провеждат 

с един и същ дизайн без прекъсване във времето. 

 Качествени методи: 

o Видове: 

 Фокус групи. 

 Проективни и ролеви методи. 

 Дълбочинни интервюта. 

 Наблюдение чрез участие. 

o Качествените методи анализират в дълбочина мотивацията зад 

дадени мнения, нагласи и проблеми. Чрез качествени методи могат 

да се диагностицират съществуващи проблемни ситуации, както и да 

се генерират нови идеи за продукти, реклами, подходи и иновации. 

 Чрез качествените методи се гаратират:  

 Бързина. 

 Икономичност. 

 Възможност за набиране на задълбочена и нюансирана 

информация за мненията и поведението на 

изследваните лица. 

 Разбиране на социалния и културния контекст, в който 

се реализират дадени политиките или проектите. 

 Услуги: 

o Проучване на пазара. 

o Проучване на продукт. 

o Проучване на продажбите. 

o Проучване на рекламата. 

o Проучване на потребители. 

o Мотивационни проучвания. 

 Описание на организациите, за които се предоставят услуги и клиентите. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

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 

съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на 
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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 и взаимна 

обусловеност, разграничени, както следва: установяване на комуникация с възложителя - 

провеждане на встъпителна среща и уточняване на основните първи стъпки на координация и 

действие; изготвяне на въпросник, тестване на въпросник в координация с възложителя; 

стартиране на обучения на анкетьорския екип и подготовка на теренна работа; теренна работа 

по осъществяването на проучването; статистическа обработка и анализ на данни, в това число 

и осъществяване на контрол; презентиране на данните и предаване на доклад; подготовка и 

интегриране на данните върху географска информационна карта; допълнителни бележки, 

комуникация, координация и отстраняване на неточности; оформяне на приемо-предавателен 

протокол и окончателно приемане на работата. 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 

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 
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поръчката, включващ задължителните съгласно изискванията на възложителя ключови 

експерти – ръководител на екипа, експерт обработка и анализ на данни и експерт 

социологическо проучване (координатор на анкетьорския екип), 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, притежаващ специфичен професионален опит, 

свързан с участие като ръководител екип (респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 

извършване на социологическо проучване (изследване) и/или друго проучване (изследване) 

сред населението (респ. при изпълнението на друга еквивалентна дейност); Ключов експерт 2 

- Експерт обработка и анализ на данни, притежаващ специфичен професионален опит, 

свързан с участие като ключов експерт при разработване на анализ на събрани количествени 

и качествени данни (респ. при изпълнението на друга еквивалентна дейност); и Ключов 

експерт 3 – Експерт социологическо проучване (координатор на анкетьорския екип), 

притежаващ специфичен професионален опит, свързан с участие като анкетьор 

(интервюиращ) при извършване на социологическо проучване (изследване) и/или друго 

проучване (изследване) сред населението (респ. друга еквивалентна позиция при 

изпълнението на друга еквивалентна дейност). 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 професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя. Разпределението на задачите и отговорностите 

между експертите е представено под формата на описание, като по дейности са представени 

отговорностите на ключовите експерти, представена е организацията и управлението на 

човешките ресурси, с посочване на взаимовръзки и подчиненост в екипа. Така например са 

представени следните предвиждания за задълженията и отговорностите на ключовие 

експерти, а именно: - Ръководителят на екипа ще осъществява комуникацията с всички 

предвидени лица, които ще изпълняват настоящия проект. Най-непосредствена комуникация 

ще има между ръководителя и останалите ключови експерти. В рамките на изпълнението на 

този проект, екипът от ключови експерти предвижда да провежда работни срещи два пъти 

седмично с цел стриктното разпределение на задачите, тяхното развитие и последващо 

изпълнение на предвидените дейности. За тази цел се предвижда в рамките на всяка работна 

седмица тези две работни срещи да се осъществяват в понеделник и петък. Този график е 

оптимален и доказал във времето своята ефективност. По този начин ще се осъществява пряк 

и непосредствен контрол на всеки един процес и дейност. - Експертът, който е натоварен с 

координацията на анкетьорския екип ще осъществява непрестанна комуникация с целия 

анкетьорски екип, а веднъж седмично това ще се случва заедно с Ръководителя на екипа. В 

процеса на подготовка на теренната работа ще има задачата за професионалното обучение и 

инструктаж на нашия анкетьорски екип. В процеса на изпълнение на теренната работа и 

получаването на междинно връщане на анкетни карти, експертът ще комуникира с експерта 
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отговорен за обработката на данни, анализа на данни и заедно ще проверяват и осъществяват 

междинен контрол. При допълнителна необходимост ще се осъществяват и междинни срещи 

между всички ключови експерти и анкетьорските ни екипи с цел навременно отстраняване на 

евентуални пропуски и неточности. - Експертът по обработка на данни ще осъществява 

комуникация с експерта, отговорен за анкетьорски екип, както и с Ръководителя на екипа. 

При необходимост ще предлага на ръководителя на екипа мерки за подобряване на процеса 

на изпълнение. Експерът ще има ключова роля при обработката на данни. Още в процеса на 

контрол и междинна обработка ще информира останалите ключови експерти за качеството на 

работата, основни наблюдения и при проблеми ще предлага допълнителни мерки към 

Ръководителя за подобряването на качеството на изпълнение на дейностите. Експертът по 

анализ и обработка на данни ще осъществява заедно с експерта, координиращ анкетьорския 

екип и неключовия експерт, междинен и последващ контрол на извършената теренна работа. - 

Ръководителят на проекта, заедно с експерта по обработка на данни ще бъдат отговорни за 

изготвянето на актуалната географска система, локализираща различните обекти. - Всеки 

един от етапите на изпълнение на дейностите по този проект ще бъде съпътстван от 

интензивна комуникация между Ръководителя и 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 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 както в рамките на стратегията на 

участника за управление на риска, в която са предвидени последващи мерки с оглед 

преодоляване на рискови събития, имащи значение към качеството на изпълнение, така и в 

описанието на задълженията и отговорностите на ключовите експерти, част от които 

включват осъществяване на дейности по контрол върху съответните резултати от 

изпълнението. 

Ефективната координация и взаимодействие между Възложителя и екипа за изпълнение, 

както и процесите по съгласуване на дейностите, също са отчетени 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 под формата на описателен документ 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 ниво на увереност за наличието на 
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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 представил предвижданията си за система за организацията и 

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

предмет на обществената поръчка, в следния обхват: 1. Описание на 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. Описание на предвижданията за 

ресурсна обезпеченост, в това число човешки ресурс, необходим за изпълнението на всеки 

отделен вид работи в обхвата на поръчката съгласно техническото задание, включително 

описание на разпределението на задачите и отговорностите и описание на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързана с конкретния подход 

за изпълнение на услугите по поръчката; 3. Представяне на методите за осъществяване на: 

комуникация, координация и съгласуване на дейностите с Възложителя. 4. Представяне на 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката, представящ сроковете за действие. 

Организацията за изпълнение и план-графикът обосновават предложения срок за изпълнение 

на поръчката в цялост и на отделните срокове за изпълнение на 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 

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  
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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. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

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

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените 

условия на поръчката: участникът е оферирал стойност за изпълнение на поръчката, като 

ценовото му предложение е валидно, съобразено е с обявената прогнозна стойност на 

поръчката, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. При констатираното следва ценовото предложение на участника да се 

допускане до етап оценка на финансовите параметри. 

Заключение на комисията: 

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

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

 

1.2. 
Участник: 

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: опис на представените документи и 

декларации, както следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документ за създаване на обединение и документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците и указания за 

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

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

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: Удостоверил е, че за 

последните 3 /словом: три/ години от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности 
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с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: дейности по 

извършване на социологическо/социологически проучване/проучвания 

(изследване/изследвания) и/или друго/други проучване/проучвания 

(изследване/изследвания) сред населението (респ. други еквивалентни дейности), 

което/които да обхваща/обхващат минимум 1000 /словом: хилядa/ души, а именно: - 

Социологическо проучване на тема: Измерване нивата на нивото на обществена 

осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с обем на реализираната извадка сред 

пълнолетното население 6000 души (3000 за 2017 г. и 3000 за 2018 г.), изпълнено в 

периода 24.11.2017 г. – 27.12.2018 г. за Министерство на околната среда и водите; - 

Социологическо изследване сред представителна извадка на пълнолетното българско 

население относно нагласи към проблемите на околната среда, енергийните ресурси, 

възобновяемите източници на енергия, източниците на замърсяваме на природата, с обем 

на реализираната извадка 1000 души, изпълнено в периода 11.11.2019 г. - 13.12.2019 г. за 

Clean Air Fund (Bulgaria); - Количествено национално представително проучване, пряко 

стандартизирано интервю по домовете на интервюираните, относно нагласите към 

енергетиката и AES ТЕЦ Гълъбово, с реализиран обем на извадката 1000, изпълнено в 

периода 02.05.2018 г. - 25.05.2018 г. за „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 СЪРВИСИЗ“ 

ЕООД;  

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и 

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

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за 

него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания 

за изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от 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. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

27 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите приложения към него, и 

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 № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6. 

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката: 120 /словом: сто и двадесет/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 Цена за изпълнение на поръчката: 33 500 лева /словом: тридесет и три хиляди и петстотин 

лева/ без ДДС. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Описателен документ, представящ предвижданията на участника за система за 

организация и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението 

на работите, предмет на обществената поръчка, със съдържание, както следва: 

 Представяне на участника: 

 Кратка анотация на дейността на участника. 

 Организационна структура: 

o Екипът се състои от 16 служители на пълен и 4 на непълен работен 

ден, специалисти в областта на социологията, икономиката, 

макроикономиката, маркетинга, статистиката, политическите науки, 

социално-икономическите политики - образование и обучение, 

демографски процеси, социално включване, заетост, пазар на труда, 

уязвими групи, доходи и жизнен стандарт, бизнес среда и 

предприемачество. Екипът е организиран в няколко основи отдела - 

Изследователски, Работа на терен, Статистика и обработка на данни, 

Отдел по качество, Финансов отдел. Структура на екипа на агенцията 

е представена във Фигура 1: 
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o Поддържане на собствена анкетьорска мрежа, покриваща цялата 

територия на страната, състояща се от 350 обучени анкетьори под 

контрола на 28 регионални супервайзери. Анкетьорската мрежа и 

покритието ѝ в страната е показано на фигура 2. 

o Организиране веднъж годишно на квалификационен курс за 

изследователите и ръководителите на проекти и два пъти годишно 

обучителни семинари за анкетьорите и супервайзерите. По време на 

тези семинари се проверяват уменията на анкетьорите и те биват 

запознавани с нови техники за интервюиране. 

o Средната възраст на анкетьорите е 35 години. Най-голяма част от тях 

са студенти по социология, психология, маркетинг и сродни 

специалности, учители, служители в частен сектор. 

o Разполагаемост с всички необходими човешки и технически ресурси 

за провеждане на настоящите проучвания, обект на обществената 

поръчка: 

« Изследователи, специализирани в разработването и 

реализирането на количествени и качествени изследвания. 

« Специален екип от интервюери, специализирани в 

провеждането на социологически проучвания за установяване 

нивата на обществена осведоменост и отношение по 

социално- икономически въпроси . 

« Студио за провеждане на телефонни интервюта (call-center) и 

рекрутиране на участници във фокус групи по телефона, 

снабдено с най-съвременно специализирано оборудване с 25 

изходящи линии. 

« Собствена платформа за провеждане на онлайн проучвания. 

« Технологично оборудване за провеждане на CAPI и TAPI 

интервюта. 

« Екип от високо квалифицирани статистици и лицензиран 

специализиран софтуер (SPSS) за обработка на резултатите. 

 Професионален опит – описание на опита в извършване на социално-

икономически проучвания. 

 Изследователски решения: 

o Оценка на въздействието на политики, програми и мерки. 

o Изследвания на публичните услуги - удовлетвореност и механизми за 

подобрение. 

o Обществени нагласи. 

 Методология за осъществяване предмета на поръчката, представляваща описание 

на всички процеси и съставляващите ги дейности по изпълнение, както следва: 

 Цел, контекст и обхват на дейностите по поръчката съгласно техническото 

задание: 

o Общи положения съгласно техническото задание. 
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o Основни дейности, включени в обхвата на обществената поръчка: 

« Проучване за нагласите на домакинствата за участие в 

проекта, адресиращ замърсяването от битовото отопление, 

което ще бъде базирано на подробно проучване на 

територията на гр. Смолян и определяне на броя на 

домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища. 

« Проучването ще обхване не по-малко от 4000 домакинства, в 

това число не по-малко от 2000 заинтересовани лица над 18 

години. 

o Резултати: 

« Резултатите от проучването ще подпомогнат изпълнението на 

проекта, като с тях ще се осигури информация за вида на 

използваното гориво от домакинствата, както и техническите 

и финансовите параметри, при които същите имат нагласа за 

участие в бъдещи дейности, свързани с намаляване на 

замърсяването от битовия сектор. 

« Въз основа на проучването ще бъде извършено и актуално 

картиране (обработка и анализ на данните от въпросника, като 

същите следва да бъдат и пространствено разположени върху 

карта на гр. Смолян, така че да се получи актуална, 

комплексна, електронна географска карта) на източниците на 

замърсяване по верифицираните данни от проучването. 

« Проведеното проучване ще предостави актуална информация 

за това дали и при какви условия гражданите на град Смолян, 

които се отопляват на дърва и въглища, биха заменили 

отоплителните си устройства на твърдо гориво, както и с 

каква алтернативна форма на отопление (съгласно 

допустимите мерки по настоящата процедура). 

 Описание на цялостната методология за осъществяване предмета на 

поръчката: 

o Общи положения: За качественото и в срок изпълнение на 

дейностите по настоящата обществена поръчка следва да бъдат взети 

предвид всички обуславящи изпълнението процеси, заинтересовани 

страни, и пр., като бъдат стриктно и последователно обвързани в 

поредица от поддейности с ясни задачи, ангажирани ресурси, 

отговорности и срокове. За целта е необходимо ясно да бъдат 

дефинирани всички задачи и компоненти за изпълнението на 

поръчката, като изпълнението им бъде обосновано на стриктно 

изготвена методология. Дейностите ще бъдат изпълнени в стриктна 

взаимообвързаност и последователност, като ще са свързани в 

цялостна система на организация, така че да се гарантира 

качественото и в срок изпълнение на настоящата поръчка. В тази 
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връзка, изпълнителят идентифицира система от следните дейности 

по изпълнението на поръчката, подробно описани по-долу: Фиг. 1: 

Обхват и последователност на дейностите по изпълнение на 

поръчката: 

 

o Описание на дейностите по изпълнение на поръчката: 

« Дейност 1: Подготвителна работа за изготвяне 

инструментариума за проучването: 

 За да се изготви максимално прецизен 
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инструментариум за провеждането на проучването, 

като първа стъпка от работата изпълнителят ще 

извърши подготвителна работа под формата на 

документално изследване (деск рисърч) с цел 

запознаване с нормативния и социално-икономически 

контекст в гр. Смолян, включително: 

 Запознаване с нормативните и стратегически 

документи, свързани с опазването на околната 

среда на територията на гр. Смолян, 

включително състоянието на атмосферния 

въздух, както и на изпълнявани на територията 

на гр. Смолян проекти, включително: преглед на 

стратегии, наредби, анализи и др., както и 

детайлно запознаване с проекта, част от който е 

изпълнението на настоящата обществена 

поръчка. Запознаването с наличната 

информация ще подпомогне изготвянето на 

въпросника и включването на релевантни 

индикатори за провеждането на проучване за 

нагласите на домакинствата за включване в 

проекта, адресиращ замърсяването от битово 

отопление. За целите на прегледа и анализа на 

тази информация изпълнителят ще разчита на 

съдействието на Възложителя за предоставяне 

на максимално изчерпателен брой източници. 

 Събиране на статистическа информация за 

социално-икономическия статус на населението 

на гр. Смолян по официални данни на НСИ. 

Тези данни ще послужат за изготвянето на 

прецизна извадка за осъществяването на 

подробно проучване на територията на гр. 

Смолян и определяне броя на домакинствата, 

които се отопляват на дърва и въглища. 

« Дейност 2: Изготвяне на инструментариум за проучването – 

въпросник/анкета за стандартизирано интервю лице в лице: 

 След извършената подготвителна работа изпълнителят 

ще пристъпи към изготвяне на инструментариум за 

проучването. Ще бъде изготвен стандартизиран 

въпросник за анкетиране на респондентите. 

 Въпросникът ще съдържа максимално изчерпателен 

набор от индикатори, които да отговорят на целите на 

проекта и конкретно на настоящото проучване, като ще 
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даде възможност да се предостави актуална 

информация за това дали и при какви условия 

гражданите на град Смолян, които се отопляват на 

дърва и въглища, биха заменили отоплителните си 

устройства на твърдо гориво, както и с каква 

алтернативна форма на отопление (съгласно 

допустимите мерки по настоящата процедура). За 

целта, във въпросника ще бъдат заложени минимум 

следните теми: 

 Какъв тип е сградата, част от която е жилището: 

еднофамилна (до 3 етажа) или многофамилна (3 

и повече етажа). 

 Една стая ли се отоплява или цялото жилище. 

 Прозорците енергийно ефективни ли са. 

 Има ли жилището топлинна изолация. 

 Свързана ли е сградата с топлофикация и/или 

централно газоснабдяване. Ако да, какви са 

причините да не се използва топлофикация/газ. 

 Ако домакинството е използвало топлофикация 

или газ, но се е отказало, защо се е отказало и 

кога се е отказало (преди колко време). 

 Как лицата от домакинството определят 

топлинния комфорт в жилището (може по 

някаква скала от 1 до 5 или до 10). 

 Ако домакинството използва твърдо гориво за 

отопление: 

 Какво е горивото (може да е и дърва, и 

въглища, при това положение, какво е 

съотношението); 

 Какво количество гориво се използва на 

отоплителен сезон и колко са разходите 

за отопление; 

 Как се набавя горивото (откъде се 

закупува, как се доставя до жилището и 

по кое време на годината се доставя 

горивото); 

 Какво е съоръжението за отопление 

(печка или котел); 

 На колко години е печката/котелът; 

 Каква е мощността на печката/котела; 

 Има ли изградена топло или 

газопреносна мрежа до жилището на 
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интервюирания. 

 Съществува ли нагласа за участие в проект за 

подмяна на средствата за отопление чрез 

финансиране по Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014 - 2020 г.. 

 Налице ли са специфични условия и какви са 

предпочитанията за участие в проекта - за 

предоставяно финансиране като процент от 

общата стойност, технически решения (подмяна 

на горивното съоръжение, газификация, 

топлофикация или високоефективни климатици) 

и други условия за участие в проекта. 

 Във въпросника ще бъде включен и отделен социално-

демографки блок от въпроси, които да позволят в 

анализа на резултатите да се установят различията в 

нагласите на населението по признаци като пол, 

възраст, образователен статус, икономически статус, 

етнос и др. 

« Дейност 3: Тестване на инструментариума за проучването и 

корекции за прецизирането му преди теренната работа: 

 След като бъде изготвен въпросникът, той ще бъде 

изпратен за съгласуване с Възложителя. 

 На специална организирана от изпълнителя първа 

среща/обсъждане, той ще бъде използван, за да се 

провери как работи. Целта е да се установи: 

 Дали са разбираеми въпросите, включително от 

лица с по-нисък социален и образователен 

статус, от респонденти на различна възраст. 

 Каква е продължителността на интервюто. 

 Има ли пропуснати възможни отговори. 

 Как се приемат темата на изследването и 

съдържанието на въпросите и т.н. 

 След обработката и анализа на информацията при 

необходимост ще се изготвят промени и подобрения 

във въпросника от страна на Изпълнителя с цел същият 

да бъде използван на последващите, предварително 

обявени срещи по квартали. 

 Нанесените корекции ще бъдат съгласувани с 

Възложителя преди стартирането на същинската 

теренна работа по проучването. 

« Дейност 4: Изготвяне на методиката за формиране на 

извадката за проучването: 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

34 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

 За целите на качествената и максимално точна 

реализация на проучването ще бъде изготвена извадка, 

която да гарантира изчерпателност и надеждност на 

събраните от населението на гр. Смолян данни. 

 Обемът на извадката ще бъде съобразен с броя на 

населението на гр. Смолян и се базира на следната 

методология: 

 ХХХХ (не по-малко от 4000) ефективни 

интервюта, т.е. без да се броят отказите, 

незавършените или не изцяло попълнени 

анкетни карти. Този обем дава възможност за 

постигане на максимална статистическа грешка 

от +/- 2.6% при 50 процентни дялове. 

 
 Извадката ще бъде структурирана по начин, 

който да гарантира обхващането в общия й обем 

на най-малко 2000 респонденти - 

заинтересовани лица над 18 г. 

 Така изготвената извадка ще гарантира 

осигуряването на информация за вида на 

използваното гориво от домакинствата, както и 

техническите и финансовите параметри, при 

които същите имат нагласа за участие в бъдещи 

дейности, свързани с намаляване на 

замърсяването от битовия сектор. Събраните 

данни ще послужат да се извърши максимално 

прецизно и актуално електронно картиране 

(обработка и анализ на данните от въпросника, 

като същите следва да бъдат и пространствено 

разположени върху карта на гр. Смолян, така че 

да се получи актуална, комплексна, електронна 

географска карта) на източниците на 

замърсяване по верифицираните данни от 

проучването. 

« Дейност 5: Обучение на анкетьорските екипи и работа на 
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терен: 

 Паралелно с изготвянето на извадката, с цел оптимално 

използване на времето и спазване на сроковете по 

настоящата обществена поръчка, ще бъде извършено 

обучение на анкетьорските екипи, които ще 

осъществят проучването. Налице е разработена 

система от вътрешни правила за провеждане на 

обучения на анкетьорските екипи, които са неразделна 

част от работата по реализация на всяко едно 

проучване. 

 На организирано от изпълнителя обучение, 

анкетьорите ще бъдат стриктно инструктирани 

относно: 

 Особеностите на конкретното изследване. 

 Поведение на място и действия при определени 

ситуации. 

 Обход и подбор на респондентите - на всеки 

анкетьор ще бъдат раздадени обходни листове, 

които стриктно следва да спазват по време на 

работата на терен. 

 Особеностите на въпросника, свързани със 

специфичната тема на проучването. 

 Осъществяването на прочуването при спазване 

на разпоредбите на Закона защита на личните 

данни - относно мерките за защита, съхранение 

и обработка на лични данни. 

 На участниците в обучението се предоставят и 

подробни писмени инструкции, съдържащи 

информация за изследването, особености на целевите 

групи и изследователския инструментариум. 

 С цел минимизиране на рисковете за грешка в 

интервюирането от страна на анкетьорите и 

отклонения в методиката на въпросника, същият ще 

бъде програмиран в системата на Участника за онлайн 

изследвания AROS. По този начин ще се осигури 

плавен преход между секциите и въпросите в 

изготвените въпросници. Въпроси, на които следва да 

отговарят определена част от респондентите, ще бъдат 

програмирани по съответния начин. 

 Непосредствено след провеждането на обучението на 

анкетьорските екипи ще стартира теренната работа. Тя 

ще бъде осъществена под стриктния контрол на екипа 
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на изпълнителя, с цел гарантиране на коректността и 

надеждността на събраните данни. 

 Отговорите на респондентите за количествените 

проучвания ще бъдат регистрирани на таблет от 

анкетьор в хода на интервюто. 

 Интервютата ще бъдат реализирани чрез утвърдените 

социологически методики, включително на 

предварително обявените срещи по квартали, при 

стриктно спазване на социологическите стандарти за 

провеждане на анкетни проучвания: доброволен 

принцип на участие в изследвания, запазване 

анонимността на респондентите, включително 

съобразно изискванията на Регламента за защита на 

личните данни, с които респондентите ще бъдат 

предварително запознати преди началото на 

интервюто. 

 С оглед големия обем на извадката в проучването се 

предвижда най-голяма времева ангажираност за 

изпълнението на теренната работа (вж. индикативния 

план график в техническото предложение). 

« Дейност 6: Осъществяване на контрол на изпълнението на 

проучването - както по време на работата на терен, така и 

последващ: 

 Контролът на събираните данни по проучването и 

работата на анкетьорите ще бъде осъществен на две 

нива: по време на теренната работа и впоследствие, 

след приключване на анкетирането: 

 Контрол по време на теренната работа: 

В периода на осъществяване на 

интервютата на терен ще бъде извършван 

ежедневен контрол на работата на 

анкетьорите на две нива:  

В края на всеки работен ден стриктно ще 

се следи за изпълнението на заложения 

брой анкети, за да се гарантира 

напредъкът по изпълнение на извадката в 

срок. Интервюирането посредством 

таблети оптимизира този процес, тъй 

като позволява автоматично 

проследяване на работата на всеки 

анкетьор през онлайн системата за 

интервюиране. 
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Ежедневно проследяване на обходните 

списъци на анкетьорите с цел контрол 

върху спазването на методологията за 

изпълнение на извадката. По този начин 

ще се гарантира спазването на принципа 

за представителност на проучването. 

 Последващ контрол на проведените 

анкети: Контролът на това ниво също ще 

се състои от две части: 

Ще бъде осъществен контрол на 10% от 

работата на всеки анкетьор от експерт-

изследовател съгласно установените 

практики на Участника за провеждането 

на терен на изследвания. В случай на 

установени проблеми в работата на някой 

анкетьор, той следва да компенсира 

проблемните анкетни карти, като 

направи нови, които отговарят на 

изискванията на качеството на 

изследването. 

Ще бъде изготвен цялостен картен 

материал на местонахожденията на 

интервюираното домакинство, който ще 

бъде стриктно проверен за коректност на 

обозначените местонахождения. 

 Възложителят ще бъде уведомен за резултатите от 

извършения контрол и за предприетите коригиращи 

действия, в случай, че се наложат такива при 

възникнали несъответствия в извършената работа на 

терен. 

« Дейност 7: Логически оглед и контрол на попълнените анкети: 

 След събирането на информацията от проучването на 

терен, с цел отстраняване на евентуални технически 

неточности при попълването на въпросниците ще се 

извърши логически оглед и контрол на попълнените 

анкети. Тази схема ще бъде приложена върху всички 

попълнени въпросници, като по този начин ще се 

контролира качеството на набраната емпирична 

информация. Ще бъде изготвена специална матрица, в 

която ще се осъществи въвеждането на данните. 

 Въпреки че работата с таблети чрез предварително 

програмиран въпросник максимално минимизира 
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рисковете от грешки при попълването на въпросници, 

ще бъдат приложени необходимите статистически 

процедури за проверка на логическа консистентност на 

данните. 

« Дейност 8: Въвеждане, обработка и анализ на данните от 

проучването в специализиран софтуер за статистически 

анализ на данни SPSS: 

 Данните от количественото проучване ще бъдат 

въведени в предварително изготвена матрица за 

събиране, въвеждане, проверка и статистически анализ 

в специализиран софтуер за обработка на данни SPSS. 

Матрицата ще съвпада напълно с програмирания в 

AROS системата на участника въпросник, за да бъде 

максимално улеснен преносът на данните от системата 

към програмата за обработка. 

 Процедурата, която ще бъде следвана, е: 

 Данните от проучванията, направени чрез 

таблет, ще бъдат свалени (екстрактнати) от 

онлайн системата на Участника във формат, 

съвместим със статистическата програма SPSS, 

с която ще бъдат извършени всички необходими 

статистически обработки. 

 Отворените текстови въпроси в количественото 

проучване ще бъдат кодирани чрез числени 

кодове съгласно предварително изготвени 

специални кодови рамки и въведени в SPSS 

матрицата. 

 След пълното кодиране на информацията, ще 

бъдат извършени необходимите статистически 

обработки на данните от проучването, 

включително: 

 Едномерни разпределения; 

 Двумерни разпределения на резултатите 

по основни социално-демографски 

признаци като пол, възраст, образование, 

етнос, икономически статус и др.; 

 Корелационен анализ с цел установяване 

на зависимости между различни 

променливи, влияещи върху нагласите на 

населението за включване в проекта 

(като пол, възраст, образование и др.). 

 Така направените обработки на резултатите ще 
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предоставят възможност за изготвяне на справки по 

отделните въпроси, както и резултати, в които се 

установява връзката между резултатите от различни 

въпроси и разпределения, напр. различията в нагласите 

на населението по пол, адрес, възможност за 

внедряване на мярка и т.н. Съществуващата база данни 

ще дава възможност за извършване на справки и 

анализи по различни критерии. 

« Дейност 9: Изготвяне на аналитичен доклад: 

 Въз основа на събраната, обработена и анализирана 

информация от представителното за гр. Смолян 

проучване на нагласите на населението, ще бъде 

изготвен подробен аналитичен доклад, който ще 

включва минимум следните компоненти: 

 Подробно описание на методологията на 

проучването, включително информация за 

протичането на работата на терен (специфики, 

трудности и др.). 

 Аналитична част, която подробно представя 

актуалната картина на използваните от 

домакинствата на гр. Смолян видове гориво за 

битово отопление, техническите и финансовите 

параметри, при които същите имат нагласа за 

участие в бъдещи дейности свързани с 

намаляване на замърсяването от битовия сектор, 

актуална информация за това дали и при какви 

условия гражданите, които се отопляват на 

дърва и въглища, биха заменили отоплителните 

си устройства на твърдо гориво, както и с каква 

алтернативна форма на отопление (съгласно 

допустимите мерки по настоящата процедура). 

 Графично представяне на резултатите като 

интегрирана част от доклада. 

 Резюме с основни изводи и препоръки за 

действие. 

 Приложения с основни статистически 

разпределения на резултатите от проучването 

(едномерни и двумерни разпределения). 

 Изпълнителят предварително ще предостави за 

съгласуване с Възложителя структура на доклада, за да 

се гарантира, че тя максимално отговаря на нуждите и 

целите на община Смолян за изпълнението на проекта, 
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част от който е настоящата обществена поръчка. След 

евентуално нанесени корекции и финалното одобрение 

на структурата на доклада, същият ще бъде изготвен от 

Изпълнителя. Изготвеният аналитичен доклад също 

подлежи на финалното одобрение на Възложителя, 

като след преглед ще бъдат нанесени необходимите 

корекции и допълнения, ако има такива. 

« Дейност 10: Изготвяне на актуално електронно картиране 

(пространствено разположение на данните от проучването на 

картата на гр. Смолян) на източниците на замърсяване по 

верифицираиите данни от проучването: 

 Въз основа на събраните данни от проучването, 

успоредно с процеса на изготвяне на аналитичния 

доклад, ще бъде изготвена актуална електронна карта 

на източниците на замърсяване в гр. Смолян. Данните 

ще бъдат пространствено разположени върху картата 

на гр. Смолян, така че да се получи съвременна 

актуална комплексна географска система на 

източниците на замърсяване от верифицираните данни 

от проучването. Данните ще дават възможност да се 

види информацията по квартали на града, като ще 

подпомогнат общината при анализа и правилното 

таргетиране на групите от населението, където най-

интензивно се използват замърсващи видове горива за 

битови отопление. 

 Изпълнителят ще съгласува предварително проекта за 

електронната карта с Възложителя, за да се гарантира 

максимална прецизност и съответствие на заложените 

параметри и тяхното пространствено изображение с 

нуждите на общината. След одобрението на проекта за 

карта, изпълнителят ще пристъпи към нейната 

реализация. Изготвената електронна карта подлежи на 

финално одобрение от страна на Възложителя, като 

след прегледа й от него ще бъдат нанесени 

необходимите допълнения и корекции, ако се налагат 

такива. 

o Очаквани резултати от изпълнението на поръчката: 

« Като цялостен резултат от изпълнението на дейностите по 

настоящата поръчка, изпълнителят ще предостави на 

Възложителя: 

 Доклад от проведено проучване на нагласите на 

населението. 
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 Разработена актуална географска електронна карта. 

« Аналитичният доклад и изготвената актуална електронна 

карта ще подпомогнат община Смолян, като дадат 

информация за вида на използваното гориво от 

домакинствата, както и техническите и финансовите 

параметри, при които същите имат нагласа за участие в 

бъдещи дейности свързани с намаляване на замърсяването от 

битовия сектор. 

« Резултатите от проучването ще предоставят актуална 

информация за това дали и при какви условия гражданите на 

съответната община, които се отопляват на дърва и въглища, 

биха заменили отоплителните си устройства на твърдо гориво, 

както и с каква алтернативна форма на отопление (съгласно 

допустимите мерки по настоящата процедура). 

 Ресурсна обезпеченост и организацията на персонала, както следва: 

 Ресурсна обезпеченост, както следва: 

o Ръководен екип (ключов персонал) за изпълнение: описание на 

експертния персонал за изпълнение на поръчката: 

« Ръководител на екипа – Боряна Димитрова:  

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит: 
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« Експерт обработка и анализ на данни – Диана Тенева:  

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит: 
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« Експерт социологическо проучване (координатор на 

анкетьорския екип) – Стойчо Босев:  

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит: 
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« Експерт социолог изследовател (допълнителен експерт) – 

Елена Лилова:  

 Данни за образование. 

 Данни за специфичен професионален опит. 

o Изпълнителски състав: за целите на осъществяването на работа на 

терен участникът разполага с екип от 20 обучени анкетьори за 

територията на гр. Смолян. 

 Организацията на персонала, както следва:  

o С оглед на качественото и в срок изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, участникът ще създаде стриктна организация за 

реализацията на проучването и изготвянето на финалните продукти 

от него, а именно аналитичен доклад и актуална електронна карта. За 

всички предвидени за изпълнението на поръчката дейности ще бъдат 

ясно разпределени отговорностите, ресурсите и задачите на всеки 

експерт. Процесът на вътрешна и външна координация и системата 

от правила за работа са подробно описани по-долу в настоящото 

предложение. При изпълнението на поръчката се предвиждат 

разпределение на ресурсите, задачите и отговорностите на отделните 

членове на екипа за изпълнение съгласно гореописаните планирани 

дейности: таблично представяне от стр.26 до стр.42. 
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o Наличие на изградена система и вътрешни правила за организация, 

съгласуване и контрол на работата на екипите по проучвания, която 

стриктно се спазва. За целите на качественото и в срок изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, са предвидени следната структура, 

елементи и последователност на действия: 

« Сформиране на екипа, разпределение на дейностите по 

проекта и сроковете за тяхното изпълнение - утвърждава се с 

протокол, подписан от ръководителя на проекта. 

« Определяне на междинни срокове за синхронизиране на 

постигнатото изпълнение по различните етапи на работа и 

преминаване през вътрешен одит и оценка за качество. 

« Изготвяне на детайлен план-график за количественото 

изследване и изготвянето на електронната карта. Текущ 

анализ на резултатите от количественото проучване. 

o Управлението на проекта ще се осъществява на три нива, между 

които ще има субординация, но и постоянна обратна връзка: 

« Общо ръководство от страна на ръководителя на екипа - той 

ще осъществява комуникация между екипа за изпълнение на 

поръчката и Възложителя; ще разпределя задачите между 

водещите експерти и ще приема техните отчети; 

Ръководителят отговаря за цялостната подготовка и 

реализация на изследването, изготвянето на финалния доклад, 

както и в участието в дейностите по изготвяне на 

електронната карта. 

« Експертите отговарят за събиране, проучване и анализиране 

на данни и информация от различни информационни 

източници за прилагане на съвременни и актуални аналитични 

методи качественото и навременно изготвяне на анализа, въз 

основа на който ще бъде финализиран докладът, съгласно 

техническата спецификация; за изготвяне на отделните части 

на доклада и формулирането на основни изводи и препоръки. 

Експертите участват и в изготвянето на електронната карта. 

« Интервюерите (анкетьорския екип) отговорят за стриктното 

прилагане на изследователската методика на терен и 

събирането на данните. Те минават през специален брифинг и 

обучение във връзка със спецификите на проекта, преди 

неговия старт, поддържат ежедневна обратна връзка с 

ръководителя на терена (експерт социологическо проучване). 

Независим екип от Централния офис осъществява мониторинг 

и контрол на дейността по анкетиране, за да се гарантира 

надеждност и достоверност на събраните данни и получени 

резултати. 
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Между трите нива ще се осъществява постоянна обратна 

връзка, която де факто ще привежда в действие цялостната 

организация по осъществяването на проекта. 

o Процедурите за вътрешна комуникация ще бъдат извършвани в 

съответствие със следните принципи и правила: 

« Утвърждаване на процедура за обратна връзка и навременно 

регистриране на проблеми, възникнали в хода на изпълнение 

на дейностите. 

« Ежеседмични срещи на екипа за обсъждане на напредъка, 

съответствие с предварително набелязаните срокове и 

реакцията на евентуално възникнали проблеми в хода на 

получаването, обработката на информацията и нейния анализ. 

 Комуникация, координация и съгласуване на дейностите, както следва: 

 Наред със стриктните правила за вътрешна комуникация и координация се 

предвижда прилагането на утвърдени методи за Външна координация, 

комуникация и съгласуване е определените представители на Възложителя: 

o Екипът на Агенцията ще работи в тясно сътрудничество с 

Възложителя. И двете страни ще определят лице за контакт, 

електронен адрес и начин на получаване на кореспонденцията между 

двете страни. 

o Ръководителят на екипа от страна на Изпълнителя ще отговаря 

непосредствено за контактите с Възложителя, получаването на 

необходимите документи, обратната връзка, спазването на 

необходимите срокове, отразяването бележките на Възложителя и пр. 

o Организиране на встъпителна среща с представители на Възложителя 
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(до 10 календарни дни от подписването на договора за изпълнение на 

поръчката), на която следва да се обсъдят организацията на работата 

във връзка с изпълнението на договора, включително съдържанието 

на въпросника, по който ще се извършват анкетите, както и 

необходимостта и начина на осъществяване на координация по време 

на изпълнението на дейностите по договора. 

o Регулярно информиране по електронен път на Възложителя за 

напредъка по проекта и съгласуване на дейностите. 

o Организиране на работни срещи при поискване на една от двете 

страни. За по-ефективното провеждане на тези срещи Изпълнителят 

се ангажира да изпраща предварително темата и проблема, по които 

предлага среща, като същевременно ще откликва на всяко искане на 

Възложителя за среща по напредъка на проекта. 

o Отразяване на решенията, взето на срещите, в протокол, подписан от 

двете страни. 

o Съгласуване на всички междинни и окончателни продукти от 

изпълнението на дейностите по поръчката в Възложителя 

(въпросник, доклад, електронно картиране и др.). 

 Механизъм за осигуряване на качество на резултатите: 

o Политиката по контрол на качеството е основна в осъществяването 

на проекта. Тя е средство за прилагане на най-високите 

професионални стандарти, към които агенцията се придържа и 

гаранция за максимално съответствие на резултатите и продукта с 

целите на Възложителя, за предоставянето на достоверна 

информация и задълбочен анализ, въз основа на които той да вземе 

обосновани управленски решения. 

o В рамките на настоящия проект процедурата по контрол на 

качеството ще включва следните основни елементи: 

« Процедурни действия: 

 Осъществяване на всички дейности в 

последователността, в която са описани в това 

техническо предложение. 

 Спазване на процедурите по вътрешна комуникация за 

разпределяне и отчитане напредъка в изпълнението на 

задачите. Приемането на всяка задача се извършва от 

съответния експерт, предвиден за изпълнението ѝ. 

 Всяка дейност се утвърждава от Ръководителя на 

екипа. В рамките на процедурите по качество съгласно 

стандарт ISO 9001:2015 приемането на всеки междинен 

продукт се удостоверява със специален „чеклист“. 

 Всички работни документи по отделните дейности ще 

подлежат на вътрешно обсъждане и оценка през 
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системата за управление на качеството. Отделно от 

това Проект на финалния доклад ще премине през 

вътрешна рецензия, което да гарантира качеството и 

научната надеждност на резултатите. 

 Специален брифинг и тренинг за анкетьорите за 

осъществяване на индивидуалните интервюта. 

 Проверка на минимум 10% от проведените интервюта 

и на 10% от въведените анкетни карти, както и 

цялостна логическа проверка за надеждност и 

консистентност на информацията. 

 Поддържане на система за управление на риска, която 

цели да идентифицира предварително и да минимизира 

последствията от евентуални рискови фактори, които 

биха могли да влошат качеството на получаваната 

информация и да затруднят ефективната реализация на 

проекта. 

 Представяне на седмичен доклад за напредъка пред 

Ръководителя на екип. 

 Периодично отчитане пред Възложителя и 

съобразяване с неговите препоръки и изисквания, 

отразявани в специален протокол. 

 Регистрацията като оператор на лични данни гарантира 

спазването на пълна конфиденциалност и стриктни 

процедури при боравенето с индивидуална 

информация. Съгласно изискванията на Общия 

регламент за защита на личните данни /GDPR/ е налице 

разработена специална политика, публикувана на сайта 

на агенцията, отговорник за защитата на личните данни 

и система за анонимизиране и съхраняване на тези 

данни. Всичко това гарантира спазване на регламента и 

невъзможност събраните данни да бъдат обвързвани с 

конкретно лице. 

 Прилагане на вече разработената система за 

архивиране и запазване на кореспонденцията, 

комуникацията и всички работни документи в процеса 

на изпълнението на даден проект, както и съхранение 

на всички първични материали /анкети, обходни 

листове и др./ съгласно изискванията от страна на 

Възложителя. По настоящия проект цялата 

документация ще бъде съхранявана за период не по-

малко от 5 години от приключване на проекта и не по-

малко от 3 години от приключване на Оперативна 
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програма „Околна среда 2014-2020“. Тази система 

гарантира възможността за перманентен мониторинг и 

контрол на проекта. 

 След приключване на проекта ще бъде направено 

електронно копие на целия документален архив и ще 

бъде предадено на Възложителя, а оригиналните 

документи ще бъдат съхранявани от агенцията 

съгласно горепосочените срокове и според 

националните и международни изисквания за архив и 

съхранение на документи (вкл. по GDPR). 

« Докладване: 

 Встъпителна среща: Изпълнителят и Възложителят ще 

проведат встъпителна среща до 10 /словом: десет/ 

календарни дни от подписване на договора за 

изпълнение на обществената поръчка, на която следва 

да се обсъдят организацията на работата във връзка с 

изпълнението на договора, включително съдържанието 

на въпросника, по който ще се извършват анкетите, 

както и необходимостта и начина на осъществяване на 

координация по време на изпълнението на дейностите 

по договора. 

 Месечни срещи за проследяване на напредъка: За да се 

осигури ефективно взаимодействие между 

Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението 

на договора се предвижда ежемесечно между 

Изпълнителя и Възложителя да се провеждат работни 

срещи, на които Изпълнителят да информира 

Възложителя за хода на изпълнението на работния 

план и да се съгласуват всички необходими въпроси. За 

всяка работна среща Изпълнителят следва да изготвя 

протокол с обсъдените въпроси и взетите решения, 

който ведно с бележките на Възложителя по него да се 

подписва от определените представители на 

Възложителя и Изпълнителя. 

 При необходимост или възникнали извънредни 

въпроси, Изпълнителят или Възложителят могат да 

организират и срещи извън регулярните. 

 Цялата информация, станала известна на Изпълнителя 

по време на осъществяване на дейностите по 

изследването, включително справки, доклади и други 

работни документи, остават собственост на 

Възложителя. Използването на тази информация не 
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може да става без изричното съгласие на Възложителя. 

 Докладът от изпълнението на поръчката ще се 

представи на хартиен и/или електронен носител, в 

зависимост от изискванията, в деловодството на 

Възложителя, след като е одобрен от него и след 

нанасянето на необходимите корекции; приемането на 

доклада ще се осъществи чрез двустранно подписан 

приемо-предавателен протокол. 

 Изготвената електронна карта ще бъде представена на 

Възложителя на подходящ носител (диск, флаш памет 

или друго устройство, по договорка с Възложителя). 

« Система за вътрешен контрол: 

 По време на изпълнението на дейностите ще се прилага 

утвърдена система за вътрешен контрол. 

Предназначението на тази система е да предостави 

разумно ниво на увереност по отношение постигането 

на поставените цели. 

 Контролът е основна управленска функция на 

Ръководителя на екипа. Ключовите експерти в екипа 

също участват и имат определени роли в 

осъществяването на контрол за определени дейности и 

етапи, съобразно функционалните си компетентности. 

 Ще бъдат приложени и петте основни компоненти на 

вътрешния контрол - контролна среда, управление на 

риска, контролни дейности, информация и 

комуникация, и мониторинг. 

 Контролна среда: Основополагащият компонент 

на системата за вътрешен контрол е контролната 

среда. Факторите, които оказват влияние върху 

контролната среда и които ще бъдат прецизно 

проследени, включват: етичността, почтеността, 

компетентността на експертите в екипа; 

философията на ръководния екип и стила на 

управление; организационната структура на 

екипа, осигуряваща разделение на 

отговорностите, йерархичност и ясни правила, 

права, задължения и нива на докладване; 

политиката на делегиране на правомощия и 

отговорности и др. 

 Управление на риска: Свързано е с 

идентифицирането, оценяването и 

контролирането на потенциалните събития или 
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ситуации, които могат да повлияят негативно 

върху постигането на целите на проекта. 

 Контролни дейности: Това са дейностите, 

насочени към минимизирането на риска и 

увеличаване на вероятността целите на проекта 

да бъдат постигнати. Всички правила, 

процедури и действия, които са въведени и 

дават разумна увереност, че рисковете за 

постигане на целите са намалени до 

приемливите нива, очертани в процеса на 

управление на риска, се явяват контролни 

дейности. Правилата и процедурите са 

разписани, като част от внедрената система за 

управление на качеството на участника, както и 

като конкретни елементи (механизми) от 

настоящото техническо предложение. 

 Информация и комуникация: Информацията и 

комуникацията са четвъртият компонент на 

вътрешния контрол. За да може да се извършват 

и контролират дейностите, е важно наличието 

на ефективни и надеждни информационни и 

комуникационни системи. Те включват 

идентифициране, събиране и разпространение 

на надеждна и достоверна информация, 

хоризонтална и вертикална комуникация от и до 

всички нива, както и навременна система за 

отчетност. 

 Мониторинг: Мониторингът, от своя страна, ще 

обезпечава факта, че системата за вътрешен 

контрол функционира според очакванията. 

Мониторингът е цялостен преглед на дейността, 

с който се цели да се оцени състоянието на 

вътрешния контрол и ръководния екип да 

получи увереност, че контролните дейности 

функционират според предназначението си и 

остават ефикасни във времето. Осъществява се 

чрез текущо наблюдение и специални оценки. 

Текущото наблюдение ще се извършва в хода на 

нормалните повтарящи се дейности, т.е. 

непрекъснато в реално време. Специалните 

оценки ще се извършват след събитията, а 

техният обхват и честота ще зависи в голяма 
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степен от оценката на риска и ефикасността на 

текущия мониторинг. Те ще се извършват под 

формата на проверки на екипа от експерти, от 

страна на Ръководител на екип. Комбинирането 

на текущото наблюдение и специалните оценки 

има за цел да гарантира, че вътрешният контрол 

запазва своята ефикасност във времето. Всички 

резултати, в т.ч. и недостатъците, установени по 

време на текущото наблюдение и/или чрез 

специалните оценки, ще бъдат сведени до 

знанието на лицата, които могат да предприемат 

необходимите мерки за решаване на проблемите 

и коригиране на недостатъците - ръководител на 

екипа, ключови експерти. Ефикасността на 

дейностите по мониторинг ще се гарантира, 

чрез: утвърдена система за мониторинг; 

получаване на навременна и уместна 

информация за констатираните недостатъци; 

утвърдена система за предприемане на 

коригиращи действия и докладване на 

резултатите от тях. В основата на определянето 

на честотата на мониторинга и текущия контрол 

е управлението на риска, като за 

идентифицираните по-високи рискове се 

планират повече на брой текущи проверки и по-

често мониториране на резултатите. При 

идентифициране на потенциални проблеми или 

открити несъответствия по време на текущ 

контрол, се задействат процедурите за 

предприемане на коригиращи действия. 

« Документация и архивиране на всички отчетни документи: 

 Документи, на етап изпълнение на дейностите по 

проекта: В тази категория попадат документи, които са 

в пряка връзка с изпълнението на дейностите по 

проекта - например инструменти за събиране на 

информация, методика за формиране на извадка на 

теренните проучвания, изготвена извадка и пр.. 

 Документи, на етап отчитане на дейностите по проекта: 

В съответствие с техническата спецификация, 

Изпълнителят ще прилага следната процедура на 

отчетност: изготвяне и предаване на възложителя на 

следните отчетни документи и материали: 
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 Доклад, съдържащ анализ на резултатите от 

проведеното проучване сред населението на гр. 

Смолян, с включено резюме и препоръки, както 

и приложения на резултатите от проучването. 

 Разработена електронна карта на гр. Смолян, с 

нанесени подробни данни от проведеното 

проучване, идентифициращи локациите на 

замърсяване на атмосферния въздух вследствие 

битовото отопление на домакинствата. 

 Работни материали: 

 Попълнените анкетни карти под формата 

на електронна база данни; 

 Попълнените обходни листове за 

изпълнение на извадката; 

 Обработки от изследването - едномерни 

и двумерни разпределения. 

 Приемо-предавателни протоколи: 

 Предаването на разработените в хода на 

изпълнението документи и/или 

технически носители, представляващи 

резултати от дейностите по договора, се 

извършва с приемо-предавателни 

протоколи. 

 Докладите се приемат чрез подписване 

на двустранни предавателно-

приемателни протоколи, подписани за 

Възложителя - от ръководителя на 

проекта и за Изпълнителя - от 

упълномощено от него лице. 

 Индикативен план-график за изпълнение на поръчката: 

 Графично представяне на план-графика. 

 Обосновка на предложения индикативен план-график: 

o Участникът предлага да изпълни настоящата поръчка за срок от 120 

календарни дни, тъй като обхватът на проучването, а именно 4000 

или повече домакинства, изисква технологично време за 

провеждането на интервютата. 

o Поради тази причина залага приблизително 6 календарни седмици 

(приблизително 40 календарни дни) за работа на терен. По този 

начин средно на ден ще могат да бъдат реализирани по 100 анкети. 

o Другата най-времеемка част от изпълнението на поръчката са 

изготвянето на аналитичния доклад и електронното картиране на 

данните от проучването. За тези дейности участникът предвижда 
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срок от 4 календарни седмици, за да има възможност да се изработи 

картата и да се изготви докладът. 

o С цел оптимално разпределение на времето, някои дейности са 

предвидени за успоредна реализация, като например: тестването на 

въпросника и изготвянето на извадката за проучването; 

осъществяване на последващ контрол от проучването и паралелно с 

това логически оглед и контрол на попълнените анкети. 

 Заверени копия от документи, удостоверяващи образованието и опита на ръководния екип 

по изпълнение на поръчката. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

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

съобразена с изискванията, 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 

дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, 

които образуват организацията и стратегията му за изпълнение на предмета на поръчката в 

предложените от него срокове.  

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и начин за 

изпълнение, както следва: Дейност 1: Подготвителна работа за изготвяне 

инструментариума за проучването; Дейност 2: Изготвяне на инструментариум за 

проучването – въпросник/анкета за стандартизирано интервю лице в лице; Дейност 3: 

Тестване на инструментариума за проучването и корекции за прецизирането му преди 

теренната работа; Дейност 4: Изготвяне на методиката за формиране на извадката за 

проучването; Дейност 5: Обучение на анкетьорските екипи и работа на терен; Дейност 6: 

Осъществяване на контрол на изпълнението на проучването - както по време на работата 

на терен, така и последващ; Дейност 7: Логически оглед и контрол на попълнените анкети; 

Дейност 8: Въвеждане, обработка и анализ на данните от проучването в специализиран 

софтуер за статистически анализ на данни SPSS; Дейност 9: Изготвяне на аналитичен 

доклад; Дейност 10: Изготвяне на актуално електронно картиране (пространствено 

разположение на данните от проучването на картата на гр. Смолян) на източниците на 

замърсяване по верифицираиите данни от проучването. 

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

поръчката. 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 обработка и 

анализ на данни и експерт социологическо проучване (координатор на анкетьорския екип), 

както и предвидените по преценка на участника допълнителни неключови експерти. 

Представената информация доказва, че участникът разполага с експертен състав за 
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изпълнение на поръчката, включващ: Ключов експерт 1 - Ръководител на екипа, притежаващ 

специфичен професионален опит, свързан с участие като ръководител екип (респ. на 

еквивалентна ръководна позиция) при извършване на социологическо проучване (изследване) 

и/или друго проучване (изследване) сред населението (респ. при изпълнението на друга 

еквивалентна дейност); Ключов експерт 2 - Експерт обработка и анализ на данни, 

притежаващ специфичен професионален опит, свързан с участие като ключов експерт при 

разработване на анализ на събрани количествени и качествени данни (респ. при изпълнението 

на друга еквивалентна дейност); и Ключов експерт 3 – Експерт социологическо проучване 

(координатор на анкетьорския екип), притежаващ специфичен професионален опит, свързан с 

участие като анкетьор (интервюиращ) при извършване на социологическо проучване 

(изследване) и/или друго проучване (изследване) сред населението (респ. друга еквивалентна 

позиция при изпълнението на друга еквивалентна дейност). 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 професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя. Разпределението на задачите и отговорностите 

между експертите е представено под формата на описание, като по дейности са представени 

отговорностите на ключовите експерти, представена е организацията и управлението на 

човешките ресурси, с посочване на взаимовръзки и подчиненост в екипа. Така например при 

изпълнението на поръчката под формата на таблично представяне от стр.26 до стр.42 от 

офертата на участника са описани предвижданията му за разпределение на ресурсите, 

задачите и отговорностите на отделните членове на екипа за изпълнение съгласно 

гореописаните планирани дейности 

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 са отчетени 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.  

При детайлен и задълбочен преглед обаче бяха установени несъответствия с изискванията на 

възложителя и противоречия между отделните части на предложението за изпълнение на 

поръчката. 

Приложеният от участника план-график не обосновава предложения от участника срок за 

изпълнение на поръчката. Съгласно Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие 

с техническото задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, 

участникът оферира срок за изпълнение на поръчката с продължителност 120 /словом: сто и 

двадесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка, докато в приложения план график срокът за изпълнение е с 

продължителност 4 /словом: четири/ месеца или 16 /словом: шестнадесет/ календарни 
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седмици, които обстоятелства се визуализират, както следва: 

 

 
В настоящия случай е налице противоречие във волята на участника по отношение на срока 

за изпълнение на поръчката, тъй като план-графикът не обосновава предложения от 

участника срок за изпълнение на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор, тъй 

като при направените предвиждания: от една страна 4 /словом: четири/ месеца не биха могли 

да са равни на 120 /словом: сто и двадесет/ календарни дни; от друга страна 

продължителността на 16 /словом: шестнадесет/ календарни седмици е равна на 112 /словом: 

сто и дванадесет/ календарни дни, а не на оферираните от участника 120 /словом: сто и 

двадесет/ календарни дни. Посочените обстоятелства обосновават нередовност на офертата и 

неяснота на волята на участника по отношение на точния срок за изпълнение на дейностите 

по поръчката, като план-графикът не обосновава предложения от участника срок за 

изпълнение на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. 

В предложението за изпълнение на поръчката са налице и други несъответствия с 

изискванията на възложителя: 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в раздел V от техническото задание, 

Изпълнителят и Възложителят следва да проведат встъпителна среща до 10 /словом: десет/ 

календарни дни от подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, на която 

следва да се обсъдят организацията на работата във връзка с изпълнението на договора, 

включително съдържанието на въпросника, по който ще се извършват анкетите. Посоченото 

обстоятелство въвежда изискване до провеждане на встъпителната среща изпълнителят да е 

подготвил въпросника, по който ще се извършват анкетите. В противоречие с условията на 

възложителя обаче изпълнителят, видно от визуализирания по-горе план-график, предвижда 
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изпълнението на Дейност 2: Изготвяне на инструментариум за проучването – 

въпросник/анкета за стандартизирано интервю лице в лице, да се осъществява с 

продължителност от втората до третата седмица от изпълнението на договора за изпълнение 

на обществената поръчка. Следователно участникът планира въпросникът, по който ще се 

извършват анкетите, да е изготвен чак на 21-вия ден от изпълнението на договора, което 

прави невъзможно обсъждането му на встъпителната среща, която се провежда до 10 /словом: 

десет/ календарни дни от подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Участникът е планирал за провеждане на анкетите отговорите на респондентите за 

количествените проучвания да бъдат регистрирани на таблет от анкетьор в хода на 

интервюто, т.е. анкетните карти да се съдържат само на таблет единствено под формата на 

електронна база данни, а не на хартиен носител. Посоченото предвиждане поставя под 

съмнение осигуряването на проследимост, контрол, адекватна одитна пътека и проверка. 

Участникът предвижда в рамките на изпълнение на Дейност 8: Въвеждане, обработка и 

анализ на данните от проучването в специализиран софтуер за статистически анализ на 

данни SPSS, данните от количественото проучване да бъдат въведени в предварително 

изготвена матрица за събиране, въвеждане, проверка и статистически анализ в специализиран 

софтуер за обработка на данни SPSS, като матрицата да съвпада напълно с програмирания в 

AROS системата на участника въпросник, за да бъде максимално улеснен преносът на 

данните от системата към програмата за обработка. Описва се следната процедура, която да 

бъде следвана: Данните от проучванията, направени чрез таблет, да бъдат свалени 

(екстрактнати) от онлайн системата на участника във формат, съвместим със статистическата 

програма SPSS, с която да бъдат извършени всички необходими статистически обработки; 

Отворените текстови въпроси в количественото проучване да бъдат кодирани чрез числени 

кодове съгласно предварително изготвени специални кодови рамки и въведени в SPSS 

матрицата; След пълното кодиране на информацията да бъдат извършени необходимите 

статистически обработки на данните от проучването, включително: Едномерни 

разпределения; Двумерни разпределения на резултатите по основни социално-демографски 

признаци като пол, възраст, образование, етнос, икономически статус и др.; Корелационен 

анализ с цел установяване на зависимости между различни променливи, влияещи върху 

нагласите на населението за включване в проекта (като пол, възраст, образование и др.). В 

настоящия случай възложителят не възпрепятства участниците да използват всички 

необходими съвременни софтуерни продукти в областта на социологическите проучвания с 

оглед количественото и качественото обработване на данните. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.2 на раздел II от техническото задание, като продукт e 

необходимо е да бъде изготвена специална матрица, по която да се осъществи въвеждането на 

данните. Матрицата трябва да предоставя възможност за обработката на резултатите, за 

изготвяне на справки по отделните въпроси, както и резултати, в които се установява 

връзката между резултатите от различни въпроси и разпределения, напр. различията в 

нагласите на населението по пол, адрес, възможност за внедряване на мярка и т.н. 

Следователно матрицата трябва да дава възможност на възложителя за извършване на 

справки и анализи по различни критерии от съществуващата база данни, т.е. изискуемите 

продукти, съпътстващи основните резултати от изпълнението, следва да са в подходящ 
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формат и мащаб, който да дава възможност за реалното им използване от възложителя. 

Предвижданията на участника, без провеждането от възложителя на допълнителна 

обществена поръчка за снабдяване със софтуерни продукти, поставят под съмнение 

възможностите за реално използване от възложителя на матрицата за извършване на справки 

и анализи по различни критерии от съществуващата база данни, което от гледна точка на 

възложителя обезсмисля изискването на техническото задание за създаване на матрица, която 

да бъде използваема от него. 

Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата, наличие на непълноти, 

противоречия и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на 

организацията за изпълнение, което води до несъответствие с изискванията на възложителя и 

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

условия, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата и оценката 

ѝ по показателите за оценка. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

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

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените 

условия на поръчката: участникът е оферирал стойност за изпълнение на поръчката, като 

ценовото му предложение е валидно, съобразено е с обявената прогнозна стойност на 

поръчката, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. При констатираното следва ценовото предложение на участника да се 

допускане до етап оценка на финансовите параметри. 

Заключение на комисията: 

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

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

 

1.3. 
Участник: 

ФОНДАЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: опис на представените документи, заверени 

копия от удостоверение/препоръки/референции за добро изпълнение и декларации от 

участника, както следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документ за създаване на обединение и документи за доказване на предприетите 
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мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците и указания за 

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

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

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: Удостоверил е, че за 

последните 3 /словом: три/ години от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности 

с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: дейности по 

извършване на социологическо/социологически проучване/проучвания 

(изследване/изследвания) и/или друго/други проучване/проучвания 

(изследване/изследвания) сред населението (респ. други еквивалентни дейности), 

което/които да обхваща/обхващат минимум 1000 /словом: хилядa/ души, а именно: - 

Изпълнение на подготвителни действия във връзка с проект за подобряване на качеството 

на атмосферния въздух при използване на твърди и течни горива за битово отопление – 

изготвяне на анализи (анализи за изготвяне на проект за намаляване на замърсяването на 

атмосферния въздух с ФПЧ, генерирани от битовото отопление на територията на СО и 

подобряване на качеството на атмосферния въздух), проучване нагласите на 

домакинствата, разработване на Концепция за проект за подмяна на отоплителните 

устройства на територията на Столична община, 10 000 анкетирани, изпълнени в периода 

2017 г. – 2018 г. за Столична община; - Актуализация на Програмата за намаляване на 

емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми на вредни вещества в 

атмосферния въздух на територията на община Хасково и анкетиране на населението - 

1300 анкетирани, изпълнени през 2017 г. за община Хасково (посочените обстоятелства 

се доказват и от приложени заверени копия от удостоверение/препоръки/референции за 

добро изпълнение); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и 

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

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за 

него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания 
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за изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от 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. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

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 № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и 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 № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6. 

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката: 120 /словом: сто и двадесет/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 Цена за изпълнение на поръчката: 37 850 лева /словом: тридесет и седем хиляди 

осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Описателен документ, представящ предвижданията на участника за система за 

организация и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението 

на работите, предмет на обществената поръчка, със съдържание, както следва: 

 Методология за осъществяване предмета на поръчката, представляваща описание 

на всички процеси и съставляващите ги дейности по изпълнение, както следва: 

 Общи положения съгласно техническото задание: описание на целта на 

проекта, обхватът на работа, дейностите по поръчката. 

 Методология за провеждане на проучването: 

o Общи положения: 

« Методологията описва параметрите и дизайна на проучването, 

неговото провеждане, процеса на събиране и обобщаване на 

възможно най-пълна и достоверна информация за нагласите, 

потребностите, изискванията и предпочитанията на 

населението, използващо дърва и въглища за отопление. Ще 

бъде направена оценка на обективното замърсяване на 

въздуха по райони/квартали и субективното възприятие на 

гражданите за нивата на замърсяване по местоживеене. Ще 

бъдат разгледани практиките на населението, свързани с 

битовото отопление - използването на твърди горива и 
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отоплителни съоръжения, начините на придвижване, и други, 

с цел да се очертае картина на типовете поведения на 

гражданите, допринасящи за замърсяване на атмосферния 

въздух, и съзнанието за тях като допринасящи към този 

процес. 

« Методологията описва проучване, чиито резултати ще 

спомогнат за: 

 Определяне на предварително териториалното 

разпределение на населението в рамките на града, към 

което са насочени мерките от проекта. 

 Дефиниране нагласите на посочената целева група, в 

т.ч. - желанието на представителите ѝ за подмяна на 

използваните до момента устройства на твърдо гориво, 

предварителните нагласи и предпочитания за ползване 

на алтернативни форми на отопление, готовността и 

условията за извършване на предлаганата подмяна и 

др.. 

 Определяне на характера и значението на проблема със 

замърсения въздух за гражданите на община Смолян. 

 Идентифициране на практики, приемани добре от 

общността, които да бъдат реализирани ефективно и 

успешно, заради своята обществена значимост. 

 Разглеждане на възможности за политики, съобразени с 

екологичните възгледи и притеснения на местната 

общност. 

 Задаване на насоки при развитието на общински 

кампании и проекти, свързани с усилията за 

подобряване на качеството на въздуха. 

 Определяне на готовността на населението да се 

включи в инициативи, събития, кампании и пилотни 

проекти и техните дейности, засягащи алтернативите за 

отопление и качеството на въздуха. 

 Определяне на най-подходящите сценарии на Проект 

за подмяна на отоплителните устройства на твърдо 

гориво, използване на качествени горива и намаляване 

на енергийната бедност и включващ активното участие 

на населението. 

o Основни методи на проучване: 

« Кабинетно проучване: Проучването на добри практики ще 

идентифицира начините за справяне със замърсяването на 

въздуха, защита от замърсителите, усилия на гражданите и 

местната власт да повлияят върху КАВ, проучване на 
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нагласите сред населението, мерки за подобряване на КАВ, 

провеждане на информационни събития и кампании. Ще 

послужи за дефиниране на изследователските подходи за 

реализиране на проучването и подбора на инструменти за 

анализ на ситуацията и придобитите данни. Резултатите му ще 

са в полза на изготвяне на списък от теми и въпроси, които да 

бъдат заложени във въпросника за населението, методи и 

подходи за анализ на данните, списък на параметрите за 

анализ и сравнение, сравнение на получените резултати 

спрямо аналогични изследвания и най-добри европейски и 

световни практики, подходи за успешното реализиране на 

Проект за подмяна на отоплителните уреди сред населението. 

« Провеждане на фокус групи: За целите на събиране, 

обобщаване и анализиране на входните данни ще бъдат 

организирани срещи на експертни и заинтересовани страни 

във формат фокус група. Това ще е втората стъпка от 

дефинирането на дизайна на проучването и подбор на 

входните данни, които да бъдат заложени във въпросника за 

населението. Провеждането на фокус групите ще засегне 

експертни теми и въпроси, за които няма достатъчно данни от 

страна на населението - например, потребление на топлинна 

енергия, тип и количество гориво за сезон и т.н.. В рамките на 

експертната фокус група ще бъдат включени представители на 

община Смолян, членове от екипа на ЕАП и местни 

инициативни групи. Основна цел на фокус групата ще е да 

дискутира проблемите на КАВ на територията на община 

Смолян, готовността на населението да се включи в 

проучването и Проекта за подмяна на отоплителните 

устройства, подходите за адресиране на домакинствата и 

населението, основните параметри на въпросника, 

приложимостта на добри практики от България и Европа към 

ситуацията и възможностите на общината, 

предизвикателствата и спомагателните фактори за успешното 

реализиране на Проекта за подмяна на отоплителните 

устройства. По време на срещите ще бъде направен подбор и 

ще бъдат съгласувани твърдения и въпроси, които да бъдат 

включени във въпросника за населението. Ще бъдат 

определени целевата група, периода, времетраенето и начина 

на разпространение и събиране на въпросниците. Ще бъдат 

определени отговорности и задачи за събиране, обобщаване, 

въвеждане на данните, извеждане на резултати и анализ. 

Основната експертиза, която ще е застъпена в фокус групата 
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ще е в областта на взаимодействието енергия - КАВ - 

парникови газове - инженеринг - енергийни технологии, 

жилищни сгради, статистически методи и моделиране и т.н..  

o Създаване на въпросник за проучване нагласите на населението, 

използващо дърва и въглища за отопление:  

« По отношение на настоящото проучване източниците на 

информация за провеждане на такова изследване в България 

са недостатъчни. Поради тази причина фокус групата ще се 

уповава на дискусиите, твърденията, изводите и 

заключенията, направени от членовете на фокус групата на 

заинтересованите лица.  

« В допълнение, тя ще обобщи знания, опит и добри практики, 

представени от български и международни източници.  

« Въз основа на проведените проучвания на упоменатите 

източници, експертни мнения, дискусии, интервюта, статии, 

доклади, стратегически документи и други, ще бъдат 

формулира твърдения, които да бъдат включени в 

специализиран въпросник за изследване на нагласите за 

населението. Предвиждат се отворени и затворени въпроси, 

като основните теми ще са: 

 Местонахождение на имота. 

 Технически параметри на жилището: 

 Какъв тип е сградата, част от която е жилището: 

еднофамилна (до 3 етажа) или многофамилна (3 

и повече етажа). 

 Една стая ли се отоплява или цялото жилище. 

 Прозорците енергийно ефективни ли са. 

 Има ли жилището топлинна изолация. 

 Свързана ли е сградата с топлофикация и/или 

централно газоснабдяване. Ако да, какви са 

причините да не се използва топлофикация/газ. 

 Доходен статус (вкл. енергийни помощи). 

 Брой лица в домакинството. 

 Свързана ли е сградата с топлофикация и/или 

централно газоснабдяване. Ако да, какви са причините 

да не се използва топлофикация/газ. 

 Ако домакинството е използвало топлофикация или 

газ, но се е отказало, защо се е отказало и кога се е 

отказало (преди колко време). 

 Как лицата от домакинството определят топлинния 

комфорт в жилището (по скала от 1 до 5). 

 Вид и количество на използваното твърдо гориво 
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(дърва/въглища, в тонове куб. м и др.). 

 Месечни/сезонни разходи за отопление Как се набавя 

горивото (откъде се закупува, как се доставя до 

жилището и по кое време на годината се доставя 

горивото). 

 Какво е съоръжението за отопление (печка или котел). 

 На колко години е печката/котелът. 

 Каква е мощността на печката/котела. 

 Режим на потребление. 

 Предпочитана алтернативна форма за отопление. 

 Начини на отопление и охлаждане. 

 Съществува ли нагласа за участие в проект за подмяна 

на средствата за отопление чрез финансиране по 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.. 

 Условия, при които домакинствата биха участвали в 

проекта - за предоставяно финансиране като процент от 

общата стойност, технически решения (подмяна на 

горивното съоръжение, газификация, топлофикация 

или високоефективни климатици) и други условия за 

участие в проекта. 

o Разпространение на въпросника: 

« След изготвяне примерен вариант на Въпросника за 

проучване на нагласите на домакинствата, ще бъде 

предоставен за съгласуване и коментар на Възложителя.  

« Ще бъдат обсъдени вариантите за анкетиране на населението 

както и приоритетните квартали на гр. Смолян, в които да 

бъде проведено проучването. 

« След съгласуване на въпросника и вариантите за анкетиране с 

Възложителя формулярът ще бъде отпечатан и разпространен. 

« Членовете на екипа, които ще са отговорни за провеждане на 

проучването са обучени за изпълнение на тази дейност. 

Непосредствено преди анкетиране на населението те ще бъдат 

инструктирани за особеностите на конкретното изследване, 

поведение на място и действия при определени ситуации, 

обход и подбор на респондентите, особеностите на 

въпросника, свързани със специфичната тема на проучването, 

както и за осъществяване на прочуването при спазване на 

разпоредбите на Закона защита на личните данни - относно 

мерките за защита, съхранение и обработка на лични данни. 

o Анализ и обработка на резултатите: 

« Специализираното проучване, разработено за нуждите на 

община Смолян, ще бъде разпределено сред населението на 
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най-замърсяващите и замърсените района/квартали на 

общината, оценени в Програмата за намаляване на 

замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за 

действие 2015-2020 г. и собствени оценки.  

« Методът за извадката е случайна стратифицирана извадка; на 

събиране на данни - индивидуално попълване на въпросник.  

« Начинът на разпространение на въпросниците ще бъде 

съгласуван с община Смолян - чрез общинска администрация, 

училища, детски градини, теренни проучвания, директни 

интервенции и т.н. 

« Регистрацията на информацията е чрез въвеждане на данни в 

Microsoft Excel и SPSS v17, като ще бъдат обработвани с тези 

софтуерни продукти. 

« Въз основа на проучването ще бъдат изведени конкретни 

препоръки за нагласите на домакинствата и населението за 

участие в Проекта за подмяна на отоплителните уреди и по- 

конкретно за насочване на инвестициите от гледна точка на: 

географско разположение (по квартали/зони), установяване на 

по-големи емитери на замърсители, вкл. по квартали, 

технически възможности, ефективност и принос към 

подобряване на КАВ на предпочетените от анкетираните лица 

алтернативни форми за отопление. 

« При изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 

поръчка ще се осъществява контрол на две нива: 

 Контрол при провеждане на проучването. 

 Контрол при изготвяне на картиране на 

интервюираните домакинства. 

« Експертите от екипа ще извършат верификация на 

попълнените анкети с цел контрол на качеството на събраната 

информация. Налице е разработен софтуерен инструмент за 

обработка на анкети, който е използван многократно при 

провеждане на подобни проучвания. След въвеждане и 

верифициране на данните софтуерът позволява графична 

визуализация на резултатите от различните въпроси и 

разпределения. Например различията в нагласите на 

населението по пол, адрес, възможност за внедряване на 

мярка и др., както и има възможност за извършване на 

справки и анализи по различни критерии от съществуващата 

база данни. 

« На база резултатите от проучването ще бъде изготвена 

актуална карта на домакинствата, отопляващи се на твърдо 

гориво. 
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o Изготвяне на доклад с резултатите от проучването: 

« След анализа и обработка на данните ще се изготви доклад с 

резултатите от проучването, който ще се предостави на 

Възложителя. Неразделна част от Доклада ще бъде 

интерактивна визуализация (интерактивна карта) на броя и 

разпределението на изследваното население в рамките на 

града, както и предпочитаните алтернативни форми на 

отопление. 

« Съдържанието на доклада може да бъде разширено в процеса 

на изготвянето му, но представената информация ще отговаря 

на изискванията и целите на техническата спецификация, като 

ще се избягва включването на информация, която не е по 

същество и няма отношение към целите на настоящата 

обществена поръчка. 

« При изпълнението на дейностите по настоящата обществена 

поръчка ще се съобразят всички нормативни изисквания към 

дейността. 

 Ресурсна обезпеченост и организацията на персонала, както следва:  

 Ресурсна обезпеченост, както следва: 

o Ръководен екип (ключов персонал) за изпълнение: 

« Ръководител на екипа – Лияна Аджарова – представяне на 

данни за участие в референтни проекти: 
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« Експерт обработка и анализ на данни – Милена Агопян – 

представяне на данни за участие в референтни проекти: 
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« Експерт социологическо проучване (координатор на 

анкетьорския екип) – Ина Карова – представяне на данни за 

участие в референтни проекти: 
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« Експерт контрол и управление – Ваня Запрянова – 

представяне на данни за участие в референтни проекти. 

« Експерт отоплителни инсталации – Петър Кисьов – 

представяне на данни за участие в референтни проекти. 

« Експерт събиране, обработка на данни и валидиране на 

резултати – Кирил Тунев – представяне на данни за участие в 

референтни проекти 

o Изпълнителски състав: 

« При изпълнение на настоящата обществена поръчка се 

предвижда изпълнителски състав, включващ анкетьори.  

« За всеки условен район, обособен в Програмата за качество на 

въздуха на община Смолян, е предвиден по един анкетьор.  

« Екипът анкетьори се състои от 8 /осем/ лица, посочени 

поименно в предложението на участника. 

« Предложеният изпълнителски състав е предварителен, като 

при необходимост може да се увеличи. 
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 Организацията на персонала, както следва: 

o Съобразявайки се със заложените в документацията на Възложителя 

изисквания, участникът е осигурила квалифицирани експерти за 

изпълнение на дейностите по поръчката, както следва: Ключов 

експерт 1 - Ръководител на екипа, Ключов експерт 2 - Експерт 

обработка и анализ на данни, Ключов експерт 3 - Експерт 

социологическо проучване (координатор на анкетьорския екип), 

Допълнителни експери: „Отоплителни инсталации“, „Контрол и 

управление“ и „Събиране обработка на данни и валидиране на 

резултати“. За качествено изпълнение на поръчката в екипа ще бъдат 

включени допълнителни експерти. Изборът на допълнителни 

експерти се основава на предварително определени критерии, 

включващи професионална квалификация и опит в изпълнение на 

проекти и/или дейности с подобен и/или същия обхват.  

o Дейностите, които следва да се изпълнят в хода на реализация на 

договора, и отговорностите на ръководителя и ключовите експерти, 

както и предвидените допълнителни членове на екипа, със 

съответните задължения и отговорности, е представена в таблица (от 

стр.42 до стр.43 в офертата на участника). 

o Задълженията и отговорностите на експертите в екипа са логически 

свързани, където: 

« Ключов експерт 1 - Ръководител на екипа: 

 Основните задължения на Ръководителя на екипа са: 

 Отговаря за ефективното и качествено 

управление и изпълнение на обществената 

поръчка като ръководи изпълнението на 

дейностите. 

 Организира и координира цялостната дейност 

на екипа за изпълнение на поръчката. 

 Осъществява контакт с органи и институции, 

имащи отношение към изпълнението на 

настоящата поръчка. 

 Организира и координира изпълнението на 

предписанията на Възложителя. 

 Изготвя докладите предмет на договора за 

обществена поръчка. 

 Ръководителят на екипа: разпределя ресурсите, 

определя приоритетите, осъществява комуникацията с 

Възложителя; заедно с неключов експерт по контрол и 

управление следят за спазване на сроковете и 

изпълнението на дейностите по договора, така че да се 

гарантира постигане на заложените цели и ефективност 
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и ефикасност на получените резултати; Участва в 

подготовката на всички приложими документи; 

Проверяват качеството на постигнатите резултати за 

всяка от дейностите и за изпълнението на договора, 

като цяло; Осъществяват постоянни контакти с органи 

и институции, които имат отношение към 

изпълнението на договора; Определят мерки за 

контрол и документиране на всички данни и дейности, 

извършени по време на изпълнение на договора; 

Следят за спазване на правилата за вътрешен контрол 

от страна на експертите на изпълнителя; Изготвя и 

подписва докладите за изпълнение на договора. 

Участва във всички други управленски и експертни 

дейности, необходими за успешното изпълнение на 

договора. При необходимост подпомага експертите в 

техните задължения и в процеса на подготовка на 

отделните дейности. 

 Ръководителят на екипа ще бъде подпомаган от 

неключов Експерт по контрол и управление за 

организиране и координиране на цялостната дейност на 

екипа за изпълнение на поръчката. 

« Ключов експерт 2 - Експерт обработка и анализ на данни: 

 Участва в изпълнението на всички дейности, в 

зависимост от своята компетентност; Спазва срока на 

изпълнение на етапите и ефективното изпълнение на 

задълженията на договора; Спазва правилата за 

вътрешен  контрол; Отразява препоръките и 

предписанията на Възложителя; Осъществява 

ефективна комуникация с екипа на Възложителя за 

целите на изпълнение на договора; Участва в 

подготовката на всички документи в рамките на своята 

компетентност, гарантиращи ефективното и ефикасно 

изпълнение на заложените дейности; Съгласува своите 

дейности и изработените документи с ръководителя на 

екипа и останалите експерти; Подпомага изготвянето 

на докладите. 

« Ключов експерт 3 - Експерт социологическо проучване 

(координатор на анкетьорския екип): 

 Участва в изпълнението на всички дейности, в 

зависимост от своята компетентност; Спазва срока на 

изпълнение на етапите и ефективното изпълнение на 

задълженията на договора; Спазва правилата за 
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вътрешен контрол; Отразява препоръките и 

предписанията на Възложителя; Осъществява 

ефективна комуникация с екипа на Възложителя за 

целите на изпълнение на договора; Участва в 

подготовката на всички документи в рамките на своята 

компетентност, гарантиращи ефективното и ефикасно 

изпълнение на заложените дейности; Съгласува своите 

дейности и изработените документи с ръководителя на 

екипа и останалите експерти; Подпомага изготвянето 

на докладите. 

« Допълнителни експерти: 

 Подпомагат изпълнението на дейностите от предмета 

на обособената позиция в текущата обществена 

поръчка. Подготвят справки и анализ на националното 

и европейско секторни законодателства; Участват в 

събирането и обобщаването на данните, необходими за 

анализите; участват в подготвянето на подход на 

реализация и изготвянето на всяка една от дейностите; 

Спазват сроковете за изпълнение на етапите и 

ефективното изпълнение на задълженията по договора; 

Спазват правилата за вътрешен контрол; Съгласува 

своите дейности и изработените документи с 

ръководителя на екипа и останалите експерти; 

Подпомагат ключовите експерти в отразяването на 

препоръките и предписанията на Възложителя; 

Подготвят и обобщават информацията в рамките на 

своята компетентност, необходима за подготовката на 

всички документи, осигуряващи ефективното и 

ефикасно изпълнение на заложените дейности. 

 При изпълнение на настоящата обществена поръчка ще 

се използват следните допълнителни експерти: 

 Експерт „Контрол и управление“. 

 Допълнителен Експерт „Събиране, обработка на 

данни и валидиране на резултати“. 

 „Отоплителни инсталации“. 

o Отговорностите на експертите по дейности и задачи са представени в 

таблица (от стр.45 до стр.48 в офертата на участника). 

o Други изисквания в организационно отношение: 

« При изпълнение на настоящата обществена поръчка за 

отчитане на напредъка в изпълнение на община Смолян ще се 

представят доклади. 

« До 10 календарни дни от подписване на договора за 
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изпълнение на обществената поръчка участникът и експерти 

от община Смолян ще проведат встъпителна среща за 

обсъждане организацията на работата, съдържанието на 

въпросника, по който ще се извършват анкетите, както и 

методите за координация по време на изпълнението на 

дейностите по договора. 

« Ежемесечно ще се провеждат работни срещи между участника 

и експерти от община Смолян с цел информиране за 

напредъка на работата съгласуване на възникнали въпроси. 

« След всяка среща ще се изготвя протокол с обсъдените 

въпроси и взетите решения, който ведно с бележките на 

Възложителя по него ще се подписва от определените 

представители на Възложителя и Изпълнителя. 

« Ще се спазват изискванията към документацията по проекта, 

като се осигурява завеждане и надеждно и прегледно 

съхранение на документите. Ще се осигурят  адекватни мерки 

за сигурност с оглед опазване целостта на архивите, 

включително електронните. След приключването на проекта 

ще се направи електронно копие на всички документи от 

архива, който ще се предаде на Възложителя, а оригиналът на 

архива и документите ще съхраняват по подходящ начин за 

период от 5 (пет) години от предаването им на Възложителя, 

но не по-малко от 3 (три) години след приключването на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

 Комуникация, координация и съгласуване на дейностите, както следва: 

 Комуникационните процедури 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 

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 

прилагането на планирани дейности за комуникация. 
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o Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за 

изпълнението, предоставящи информация за използването на 

ресурсите за постигане на целите на договора. 

o Неразделна част от този процес представляват и: отчитане на 

състоянието - описва състоянието в даден момент; отчитане на 

напредъка - описва какво е постигнал екипът; прогнозиране - 

предполага бъдещото състояние за очаквания напредък; отчета на 

изпълнението - данни за обхвата, разходите, постигнатото качество и 

резултати. 

 През целия срок на изпълнение на поръчката експерт за контрол и 

управление ще прилага механизми за контрол и координация в екипа. 

Системата за вътрешен контрол е организирана в съответствие с 

планираните дейности и включените в тях задачи, и се състои от: 

o Текущ мониторинг на изпълнението с оглед спазване на 

представената методология, последователност на работата и 

определените срокове. 

o Вътрешен преглед на всеки от постигнатите резултати (изготвени 

документи), с оглед гарантиране на неговото съответствие с 

изискванията, определени в техническата спецификация, както и 

заявеното качество. 

o При провеждане на предварителните проучвания ще бъдат 

приложени специални процедури за гарантиране на обхвата и 

качеството на получената информация. 

 Експертът за контрол и управление освен за вътрешната координация в 

екипа, чрез съдействието на ръководителя на екипа ще отговарят и за 

комуникацията с Възложителя и други заинтересовани страни. 

 Комуникация: 

o Комуникацията с Възложителя ще се извършва чрез официална 

кореспонденция в писмен вид. 

o Обменът на информация между Възложителя и изпълнителя ще се 

осъществява по пощата или куриер, по факс (изрично посочен от 

страните), електронна поща (по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис), устни разпореждания на 

Възложителя или комбинация от тези средства. Официалните 

документи имат свой входящ/ изходящ номер и дата. Комуникация с 

компетентните ведомства и администрации- ще се извършва чрез 

Възложителя или с неговото изрично съгласие чрез: официална 

кореспонденция по пощата или куриер, по факс, електронна поща. 

Официалните документи имат свой входящ/ изходящ номер и дата. 

o По време на изпълнение на поръчката експертите на изпълнителя ще 

комуникират с представители на Възложителя в оперативен порядък 

и по инициатива на някоя от страните. Използвайки съответния 
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начин за комуникация ще се осигури ефективно разменяне на 

информация и данни, както между членовете на двата екипа 

(Изпълнител и Възложител) така и на управленско ниво, като за 

целта ще се поддържат списъци с телефони и електронна поща и 

други средства за контакт на служителите от двете страни. При 

изпълнението на обществената поръчка ще се използват следните 

методи за комуникация: Срещи - регулярни (за проследяване статуса 

на изпълнение), при нужда (при възникване на трудности за 

реализиране на задачите на някой от експертите), работни срещи (за 

обмен на информация и дискусии по технически въпроси); 

Кореспонденция - по електронната поща, като официалните 

документи ще се представят и в хартиен вариант. 

o Документооборот и отчетност - система за документооборот, 

събиране и архивиране на документацията. Контролът и трансферът 

на информация и данни между членовете на екипа са ключови за 

изпълнението на договора. Всички задачи, свързани с 

документооборота, събирането и архивирането на документацията 

ще бъдат извършвани в офисите на Изпълнителя, като архивирането 

и съхранението на документите ще бъде извършено от Възложителя. 

o Обменът и съхранението на електронна информация ще бъдат 

улеснени от създадената база данни за обществената поръчка, като 

Изпълнителят ще създаде и поддържа следните регистри, отчитащи 

движението на документите: 

« Регистър за входящи документи от Възложителя - опис на 

всички документи, предоставени от Възложителя, които 

Изпълнителят е получил по съответния официален и надлежен 

начин. 

« Регистър на изходящите документи към Възложителя- описва 

всички документи, предадени на Възложителя в рамките на 

договора. Към регистъра ще се прилагат и протоколите, 

докладите и др. изисквани от договора и законодателството, 

подписвани при предаване на работата. 

« Регистър на документи от трети страни - всички документи, 

предоставени на Изпълнителя от трети страни. 

« Регистър на документи към трети страни - всички документи, 

предоставени на трети страни от Изпълнителя. 

o Експертът за „Контрол и управление“ ще отговаря за контрола на 

документите, ще поддържа регистрите и ще следи за навременното 

им актуализиране. 

o Разпределението на задачите и отговорностите между членовете на 

екипа на Изпълнителя ще осигурят изпълнението на предвидените 

дейности и поддейности, като разпределението е обвързано с 
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компетенциите на съответния експерт. Комуникацията между 

експертите в екипа на Изпълнителя е постоянна и ежедневна. 

Вътрешният контрол, упражняван от Изпълнителя, ще осигури 

проследяването на специфичните за обществената поръчка резултати 

и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти, както и 

идентифициране на пътища за елиминиране на причините за 

незадоволителното изпълнение. Предвижда се всеки член на екипа да 

уведомява регулярно устно експертът по контрол и управление за 

етапите, до които е достигнал, евентуални пречки и трудности както 

и в писмена форма. Експертът по контрол и управление ще 

информира регулярно Ръководителя на проекта устно и в писмена 

форма. 

o Наличие на внедрена методика за осъществяване на вътрешен 

контрол в управленския подход, която се прилага при изпълнението 

на всеки един от поетите ангажименти, чрез последователност от 

контролни мерки и проверки. Методиката ще бъде използвана при 

изпълнението на всяка една от дейностите в обхвата на обществената 

поръчка. 

o Експертът за контрол и управление освен за вътрешната координация 

в екипа, чрез съдействието на Ключов експерт 1 Ръководител на 

екипа ще отговарят и за комуникацията с Възложителя и други 

заинтересовани страни при изпълнението на всяка една от 

дейностите в обхвата на обществената поръчка. 

o Система за контрол и управление на качеството на базата на ISO 

9001:2015, в която са заложени методи и механизми за 

предотвратяване и преодоляване на рисковете и евентуални 

проблеми, които могат да възникнат в хода на изпълнението и да го 

затруднят. При възникване на такива проблеми тези механизми ще 

бъдат приложени на практика. За евентуалните проблеми 

Възложителят ще бъде уведомен, както и за предприетите мерки за 

тяхното преодоляване. 

o Всички предприети действия от Изпълнителя, целящи предоставяне 

на увереност за ефективно и ефикасно реализиране на очакваните 

резултати, могат да се обобщят към процеса на гарантиране на 

качеството, като всеки член на екипа на Изпълнителя ще отговаря в 

зависимост от задълженията си за осигуряване на вътрешния контрол 

чрез прилагане на възприетите от ръководството методи и подходи 

на комуникация, документооборот и отчетност, управление на 

експертния потенциал. 

 Механизми за осигуряване на качеството при изпълнение на обществената 

поръчка: 

o Общи положения: 
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« Вътрешен контрол представлява процесът, осъществяван от 

Ръководителя на екипа, предназначен да предоставя разумно 

ниво на увереност по отношение постигането на целите, 

свързани с ефективност и ефикасност на операциите, 

съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания 

на Възложителя, където: 

 Ефективността се изразява в степента на постигане на 

заложените специфични цели. 

 Ефикасността се изразява в постигането на максимално 

възможните резултати чрез използваните за това 

ресурси. 

 Съответствието с приложимите закони, разпоредби и 

изисквания, представлява осигуряване спазването на 

приложимото законодателство, вътрешните правила и 

наложени практики на Възложителя, както и 

съблюдаване на поетите от дружеството договорни 

задължения. 

« Вътрешният контрол е поредица от действия, подход, правила 

и норми, които обхващат всяка една от дейностите, 

реализирани от нас. Изхождайки от това убеждение, е 

внедрена методика за осъществяване на вътрешен контрол в 

управленския подход, която се прилага при изпълнението на 

всеки един от поетите ангажименти, чрез последователност от 

контролни мерки и проверки. 

« Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат 

задоволени в пълна степен нуждите от реализирането на 

договора. Тези процеси включват всички дейности от 

цялостното управление, които определят политиката, целите и 

отговорностите по качеството и ги осъществяват чрез 

планиране, гарантиране, качествен контрол и подобряване на 

услугите в рамките на наложената системата за качество. 

Постоянно за времето за изпълнение на договора и успоредно 

с останалите процеси ще се извършва и процес по планиране, 

където всички предприети действия, целят предоставяне на 

увереност за ефективното и ефикасно реализиране на 

очакваните резултати. В рамките на изпълнението на 

договора, ще се прилага и качествен контрол, който сам по 

себе си представлява проследяване изпълнение на заложените 

конкретни етапи и резултати и проверка за постигнатата 

ефективност и ефикасност. При отклоняване или съмнения за 

отклоняване от заложените норми ще се набелязват подходи и 

действия за отстраняване на причините за наличните 
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резултати. Всички тези действия и представеният подход за 

прилагане на вътрешен контрол, формират така наречената 

контролна среда на работа. Контролната среда се явява основа 

на цялата система за вътрешен контрол, чрез която се 

осигурява атмосферата, дисциплината и структурата на 

контрола, както и влиянието върху цялостното качество на 

изпълнението. 

« Подходът е съвкупността от начини и средства за решаването 

на определена задача. При изпълнението на настоящата 

обществена поръчка ще се използва системният подход. 

Системният подход се основава на разглеждането на обекта 

като система: изчерпателен набор от взаимосвързани 

елементи, т.е. обхваща съвкупност от дейности, осигуряващи 

взаимосвързаност между тях при максимално ефективно 

използване на потенциала на всички участници в процеса. 

« Основни принципи: 

 Цялостност - може да се разглежда задачата като 

самостоятелна и в същото време като подсистема от 

задачи на различно ниво. 

 Йерархична структура - наличие на поне два елемента 

на взаимодействие контрол - управление. 

 Структуриране на елементите на системата и техните 

взаимоотношения в рамките на съответната 

организационна структура. 

 Многообразие, което позволява използването на 

различни модели за описание на отделните елементи и 

системата като цяло. 

 Системност- обекта има всички характеристики на 

системата. 

« Методологията е начинът, по който се прилага подходът. За 

нуждите на настоящата обществена поръчка и във връзка с 

нейната специфика е създадена структурна рамка, която 

отразява всички основни дейности и участници в проекта, 

тяхната взаимосвързаност, връзката на дейностите с 

поставените цели и задачи за постигане на крайния резултат, 

методите и начините за управление, превенция и 

минимизиране на всички рискове. 

« При изпълнението на настоящата обществена поръчка се 

гарантира: 

 Висок професионализъм - по всички аспекти на 

дейността - експертна, административно- 

комуникационна, техническа, публична. 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

81 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

 Ангажираност на целия експертен състав на 

Изпълнителя във всички дейности, при реализиране 

предмета на заданието. 

 Работа в екип - вътрешно за екипа, разработващ 

програмата (основни и допълнителни експерти) и 

външно - съвместно с представители на Община 

Смолян, компетентни ведомства, организации и 

дружества. 

 Висока професионална отговорност при изпълнение на 

задълженията. 

 Редовна информираност на Възложителя относно хода 

на изпълнение на задачата и предоставяне на възможни 

варианти за отстраняване на евентуални пречки при 

изпълнение на задачата. 

 Съгласуваност на действията с Възложителя и 

компетентните органи. 

 Точност и коректност при изпълнение на задачата. 

« През целия срок на изпълнение на поръчката експерти за 

контрол и управление ще прилагат механизми за контрол и 

координация в екипа. Системата за вътрешен контрол е 

организирана в съответствие с планираните дейности и 

включените в тях задачи, и се състои от: текущ мониторинг на 

изпълнението с оглед спазване на представената методология, 

последователност на работата и определените срокове; 

вътрешен преглед на всеки от постигнатите резултати 

(изготвени документи), с оглед гарантиране на неговото 

съответствие с изискванията, определени в техническата 

спецификация, както и заявеното качество; при провеждане на 

предварителните проучвания ще бъдат приложени специални 

процедури за гарантиране на обхвата и качеството на 

получената информация. 

« Експертът за контрол и управление освен за вътрешната 

координация в екипа, чрез съдействието на ръководителя на 

екипа ще отговарят и за комуникацията с Възложителя и 

други заинтересовани страни. 

o Методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация 

на поръчката: 

« За постигане на целите и резултатите на предмета на 

обществената поръчка, Изпълнителят ще предостави 

специфичните си знания и опит в съответствие с добрите 

практики, действащото законодателство в Р. България и 

Европейските директиви и норми. За постигане на ефективни 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

82 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната 

реализация на поръчката, ефикасното управление на 

процесите и практическата реализация на вътрешния контрол 

Изпълнителят ще изготви система от индикатори за 

изпълнение, които ще бъдат лесно измерими и ще дават 

обратна връзка на Възложителя за достигането на определена 

цел и очакваните/ постигнатите резултати. Така те ще дават 

реална представа за изпълнението целите на договора и 

очакваните резултати, а в случай на нужда ще бъдат коректив 

за Изпълнителя при реализацията на съответните етапи и 

задачи. 

« Целите на процесите по управление на качеството ще се 

постигнат чрез планиране, идентифициране на стандарти за 

качеството и начини за спазването им. Въз основа на 

вътрешната оценка на изпълнението, при необходимост ще 

бъдат предприети съответните коригиращи действия за 

постигане на определените цели. Тези действия ще се 

съгласуват с ръководителя на екипа. Данните от системата за 

вътрешен контрол ще бъдат надлежно документирани. 

« Създадена система за контрол и управление на качеството на 

базата на ISO 9001:2015, в която са заложени методи и 

механизми за предотвратяване и преодоляване на рисковете и 

евентуални проблеми, които могат да възникнат в хода на 

изпълнението и да го затруднят. При възникване на такива 

проблеми тези механизми ще бъдат приложени на практика. 

За евентуалните проблеми Възложителят ще бъде уведомен, 

както и за предприетите мерки за тяхното преодоляване. 

« Всички предприети действия от Изпълнителя, целящи 

предоставяне на увереност за ефективно и ефикасно 

реализиране на очакваните резултати могат да се обобщят към 

процеса на гарантиране на качеството, като всеки член на 

екипа на Изпълнителя ще отговаря в зависимост от 

задълженията си за осигуряване на вътрешния контрол чрез 

прилагане на възприетите от ръководството методи и подходи 

на комуникация, документооборот и отчетност, управление на 

експертния потенциал. 

« Управление на риска: 

 Общи положения: 

 Всеки проект се инициира и изпълнява в среда 

на неопределеност и рискът за постигане на 

целите му е неизбежен. Същността на 

управлението на риска в проекта е да се 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

 
 

 

83 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

предвидят заплахите и да се минимизират 

техните неблагоприятни последици като 

същевременно се разкрият и оползотворят 

възможностите за благоприятно развитие на 

събитията, от които зависи успехът на проекта. 

 За нуждите на Стратегията за управление на 

риска Изпълнителят приема слените 

определения и разбиране: 

 Риск е потенциално събитие или 

ситуация, реализирането на което може 

да доведе до негативни последици за 

изпълнението на дадена дейност; 

 Значим риск е рискът, когато 

управлението му на оперативно ниво в 

неефективно и следва да бъдат потърсени 

други нива за преодоляването му; 

 Същност и оценка на риска - съдържа два 

основни компонента - вероятност от 

проявление и последици от проявлението 

на риска; 

 Управлението на риска е 

последователност от действия, чрез 

които вземащите решение получават 

информация за факторите, които могат да 

повлияят негативно на резултатите от 

тяхната работа; 

 Процес на управление на риска - 

представлява последователност от 

действия, насочени към: 

идентифициране, оценяване, контро-

лиране на потенциални събития или 

ситуации които могат да повлияят 

негативно върху постигане на поставени 

цели и е предназначен да даде разумна 

увереност, че целите ще бъдат 

постигнати. 

 Основни елементи на процеса на управление на 

риска, които Изпълнителят счита за подходящо 

да приложи при изпълнение на настоящата 

поръчка, са: 

 Своевременното откриване на значимите 

за изпълнението на предмета на 
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поръчката рискова; 

 Ранжиране на рисковете по степен на 

въздействие; 

 Избор на мерки и средства за 

преодоляване/ограничаване/ликвидиране 

на риска; 

 Преодоляване на риска; 

 Прилагане на мерки/действия, 

подходящи и приложими за ефективно 

преодоляване на риска; 

 Своевременни промени в политиката на 

управление на риска, въз основа на 

оценката на ефективността на процеса. 

 Регламентираното управление на риска съдържа 

редица предимства, които се изразяват в: 

 Прогнозиране на проблемите преди да са 

се появили; 

 Ранно идентифициране и реакция на 

нововъзникнали рискове. 

 Изпълнителят идентифицира следните основни 

групи рискови фактори: 

 Външни фактори, към които се отнася 

промяна на законова или нормативна 

уредба в хода на изпълнението на 

поръчката, което може да наложи 

промени в диагнози, констатации, 

изводи, решения и респ. необходимост от 

преработки с цел обективизиране спрямо 

променената уредба; тези фактори могат 

да допринесат за промени в 

обществените нагласи във вече постигнат 

консенсус, проведени съгласувания, 

отдалечаване на срокове за изпълнение 

на поети ангажименти, забавяния в 

процеса на съгласуване и др. подобни; 

 Вътрешни фактори, към които се отнасят 

организацията на оперативните дейности 

и дейностите по управление от страна на 

Изпълнителя; наличните ресурси 

/човешки, финансови, оборудване и др./; 

действащата система за управление на 

дейностите. 
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 В процеса на идентифициране, анализ и оценка 

на рисковите фактори, Изпълнителят ще отдели 

необходимото внимание и на следните 

възможни ограничения при изпълнение на 

договора: 

 Технически ограничения - произтичат 

най-вече от необходимостта да се 

извършат анализи и предлагат решения 

на база съществуващи данни и 

информация, набирана чрез различни 

периоди от време с различно качество и 

достоверност; 

 Времетраене на договора - вероятност от 

промяна в началния и краен срок по 

независещи от Изпълнителя причини 

(напр. обжалвания), необходимост от 

провеждане на собствени проучвания, 

изследвания, наблюдения; 

 Финансово управление - стойност на 

договора и разплащания. 

 При оценката на идентифицираните рискове, 

най-често се прилагат скали (петстепенна скала 

на Ликтер в настоящия случай), като с помощта 

на бал се оценява вероятността от проява на 

риска и степента на въздействие от проявата му, 

показани в Таблица 1 по-долу: 

 
За определяне вероятността от проява и 

въздействие на съответния риск се прилага 

матрица за степенуване на рисковете, 

определени от Изпълнителя: 
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За разглеждания случай резултатите от 

обобщената оценка на риска/вероятност плюс 

въздействие/ се представят в пет степенна скала, 

както следва (Таблица 3): 

 
Общата оценка на риска, определен от 

Техническото задание на възложителя, по 

степен на въздействие е, както следва (Таблица 

4): 

 
От посочената таблица е видно, че и по трите 

риска, посочени от Възложителя, очакваната 

степен на въздействие е висока, което означава, 

че посочените рискове изискват съответни 

мерки, за да бъдат своевременно преодолени 

или минимизирани. 

 Подходи, които по правило се прилагат в 

добрата практика по управление на риска и 

които Изпълнителя ще приложи при 

изпълнението на предмета на поръчката са, 

както следва: 

 
 След идентификацията на рискове и определяне 

на нивата на въздействието им направена по-

горе, се предлагат мерки за предоставяне на 

рисковете в зависимост от степента на тяхната 
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оценка - нисък, среден или висок риск. В плана 

за управление и предотвратяване на рисковете 

са предвидени: 

 Различни мерки както за минимизиране 

на риска /определяне на контролни 

дейности за недопускането му, така и 

мерки за предотвратяване на риска/ 

определяне на похвати, посредством 

които настъпването на риска да се окаже 

негативно влияние; 

 Ефикасни и ефективни дейности за 

мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора; 

 Ефикасни и ефективни дейности за 

контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

 По време на изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, Изпълнителят ще 

извършва регулярен мониторинг върху Плана за 

управление на риска, което по същество 

представлява оперативно проследяване на 

отклоненията от целите. 

 Към настоящия момент са идентифицирани следните 

рискове и предпоставки, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението, но не се ограничават до 

изброените: 

 Предпоставки за успешното изпълнение: 

 Изпълнителят има осигурен пълен 

достъп до наличните данни, които са 

необходими за успешното изпълнение на 

задълженията му; 

 Предоставена подкрепа, съдействие и 

ангажираност от страна на Възложителя 

на изпълнителя на настоящата 

процедура; 

 Наличие на достатъчна информация, с 

оглед безпроблемното изпълнение на 

предвидените дейности. 

 Идентифицирани рискове, които следва да 

бъдат управлявани от Изпълнителя по време на 

целия период на изпълнение на обществената 

поръчка: 
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 Обжалване на процедурата и съкратени 

срокове за изпълнение на поръчката – 

ангажиране на достатъчен брой експерти, 

разпределени в отделните етапи на 

изпълнение. Експертите имат богат опит 

в разработката на различни общински 

планове, програми и стратегии, което им 

помага да изпълнят възложените задачи 

дори и в по- кратък срок. Освен това 

разполагаемост с допълнителен човешки 

ресурс, който при нужда може да 

подпомага дейностите по изпълнение, 

възложени на основният екип. 

 Промени в приложимата нормативна 

уредба- ако по време на изпълнение на 

обществената поръчка бъдат направени 

такива промени, първо ще се направи 

анализ дали тези промени оказват 

влияние върху изпълнението и дали не са 

свързани с дейности извън обсега на 

предмета на настоящата обществена 

поръчка. Ако направените промени не 

касаят предмета на обществената 

поръчка, то тогава не би следвало да има 

риск за изпълнение на поръчката. Ако 

промените касаят предмета на 

обществената поръчка ще се направи 

бърза и своевременна актуализация на 

несъответствията спрямо приетите 

изменения и допълнения в нормативната 

уредба. При необходимост ще се търси 

съдействие от Община Варна. 

 Недостатъчно добра комуникация между 

екипите за изпълнение на Възложителя и 

Изпълнителя - с оглед преодоляване на 

този риск се предвижда регулярна 

комуникация със заинтересованите 

страни по телефон и електронна поща и 

при нужда срещи на място, за съдействие 

при набавянето на необходимите данни; 

Ръководителят на екипа, подпомогнат от 

експерти по котрол и управление,  следи 
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за комуникацията на всички нива. При 

настъпили затруднения експерти контрол 

и управление информират ръководителя 

на екипа. Ако намесата на ръководителя 

на екипа не е достатъчна, ще се потърси 

съдействие от Директора на ресорната 

дирекция или заместник- кмет на 

Община Смолян с цел съдействие за 

получаване на необходимите данни. 

 Непълнота и некомплектованост на 

наличната информация, необходима на 

Изпълнителя за постигане резултатите на 

обществената поръчка - ако 

Възложителят няма налична цялата 

необходима информация, ще се търсят 

други източници. Използване на 

дългогодишен опит в областта на 

енергийните оценки, обследвания и 

концепции, смяна на горивната база с 

ВЕИ инсталации и капацитет да се 

извършва експертни оценки с оглед 

преодоляване на непълнотите в 

наличната информация. 

 Трайна нетрудоспособност на член от 

екипа - вероятността за възникване на 

такъв риск е много малко вероятна. При 

евентуално възникване може да бъде 

преодоляна чрез допълване и 

взаимозаменяемост на експертите в 

екипа на Изпълнителя. Целият експертен 

състав ще бъде използван при прилагане 

на мерките за недопускане на рисковете. 

Експерти по контрол и управление ще 

следят регулярно за напредъка по 

изпълнение на дейностите за реализиране 

на предмета на обществената поръчка. Те 

ще информират. 

 Таблично представяне на основните рискове и 

мерките за недопускането / преодоляването им с 

оглед постигане целите на поръчката: 

 Индикативен план-график за изпълнение на поръчката: 

 Графично представяне на план-графика. 
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Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

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 

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 и взаимна 

обусловеност, разграничени, както следва: Таргетиране на населението, предмет на 

обследването; Създаване на въпросник за проучване нагласите на населението; 

Разпространение и събиране на въпросника; Анализ и обработка на резултатите; Изготвяне на 

доклад с резултатите от проучването; Изготвяне на карта с резултатите от проучването. 

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 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.  
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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 обработка и анализ на данни и експерт 

социологическо проучване (координатор на анкетьорския екип), 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, притежаващ специфичен професионален опит, 

свързан с участие като ръководител екип (респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 

извършване на социологическо проучване (изследване) и/или друго проучване (изследване) 

сред населението (респ. при изпълнението на друга еквивалентна дейност); Ключов експерт 2 

- Експерт обработка и анализ на данни, притежаващ специфичен професионален опит, 

свързан с участие като ключов експерт при разработване на анализ на събрани количествени 

и качествени данни (респ. при изпълнението на друга еквивалентна дейност); и Ключов 

експерт 3 – Експерт социологическо проучване (координатор на анкетьорския екип), 

притежаващ специфичен професионален опит, свързан с участие като анкетьор 

(интервюиращ) при извършване на социологическо проучване (изследване) и/или друго 

проучване (изследване) сред населението (респ. друга еквивалентна позиция при 

изпълнението на друга еквивалентна дейност). 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 професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя. Разпределението на задачите и отговорностите 

между експертите е представено под формата на описание, като по дейности са представени 

отговорностите на ключовите експерти, представена е организацията и управлението на 

човешките ресурси, с посочване на взаимовръзки и подчиненост в екипа. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 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 както в рамките на стратегията на 

участника за управление на риска, в която са предвидени превантивни и последващи мерки с 

оглед преодоляване на рискови събития, имащи значение към качеството на изпълнение, така 

и в описанието на задълженията и отговорностите на ключовите експерти, част от които 

включват осъществяване на дейности по контрол върху съответните резултати от 

изпълнението. 

Ефективната координация и взаимодействие между Възложителя и екипа за изпълнение, 

както и процесите по съгласуване на дейностите, също са отчетени 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 под формата на описателен документ и план-
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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 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 представил предвижданията си за система за организацията и 

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

предмет на обществената поръчка, в следния обхват: 1. Описание на 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. Описание на предвижданията за 

ресурсна обезпеченост, в това число човешки ресурс, необходим за изпълнението на всеки 

отделен вид работи в обхвата на поръчката съгласно техническото задание, включително 

описание на разпределението на задачите и отговорностите и описание на организацията на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързана с конкретния подход 

за изпълнение на услугите по поръчката; 3. Представяне на методите за осъществяване на: 

комуникация, координация и съгласуване на дейностите с Възложителя. 4. Представяне на 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката, представящ сроковете за действие. 

Организацията за изпълнение и план-графикът обосновават предложения срок за изпълнение 

на поръчката в цялост и на отделните срокове за изпълнение на 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 

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 
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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. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

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

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените 

условия на поръчката: участникът е оферирал стойност за изпълнение на поръчката, като 

ценовото му предложение е валидно, съобразено е с обявената прогнозна стойност на 

поръчката, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. При констатираното следва ценовото предложение на участника да се 

допускане до етап оценка на финансовите параметри. 

Заключение на комисията: 

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

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

2. При разглеждането на офертите 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. 

 

3. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

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

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на 

участниците „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД и ФОНДАЦИЯ 

„ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ по показателите за оценка Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) и Професионална компетентност на персонала (О2) съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите и класиране.  

Резултатите от оценяването съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите, извършено при прилагане на формулите за оценка на база на предложения на 

допуснатите участници, описани в настоящия протокол, са закрепени таблично, както следва: 
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Оценяван участник 

 

 

 

 

Оценка по показател  Обща оценка 

 

 
 

„Цена за 

изпълнение на 

поръчката“ 

(О1) 

„Професионална компетентност на персонала“ 

(О2) 1 

 

 
 

Обща 

комплексна 

оценка 

(КО) 2 

 

Оценка по подпоказател 
 

„Професионална 

компетентност на 

ръководител на 

екипа  

(О2.1) 

 

„Професионална 

компетентност на 

експерт обработка и 

анализ на данни“ 

(О2.2) 

„Професионална 

компетентност на експерт 

социологическо проучване 

(координатор на 

анкетьорския екип)“ 

(О2.3) 

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД 
40 точки 20 точки 20 точки 20 точки 100 точки 

ФОНДАЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА 

АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ 
35.83 точки 20 точки 20 точки 20 точки 95.83 точки 

Мотиви: Горепосочените оценки по финансовия показател са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка и съответни ценови 

предложения на допуснатите до оценка участници, описани в настоящия протокол (стр.5 и 61 от протокола). 

Горепосочените оценки по техническия показател са получени в резултат от прилагане на критериите за оценка по определените подпоказатели 

на база на декларирания от всеки участника специфичен професионален опит на предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти, 

удостоверяващ, 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.12-16 и 67-71 от протокола). 

                   
1 Оценката по показателя Професионална компетентност на персонала (О2) се изчислява по формулата: О2 = О2.1 + О2.2 + О2.3 
2 Общата комплексна оценка (КО) за класиране на участниците се изчислява по формулата: КО = О1 + О2 

http://www.eufunds.bg/


                                                             
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 
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Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура 

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията.  

Въз основа на подадените оферти, направените констатации и извършените 

справки в публични регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по 

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

 

Р Е Ш И: 
 

I. Предлага за отстраняване от производството следния участник: 

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД 

 

ІI. Класира участниците, както следва: 

Първо място: „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД,  

с получена обща комплексна оценка КО =  100 точки. 

Второ място: ФОНДАЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“,  

с получена обща комплексна оценка КО =  95.83 точки. 

 

ІІI. Предлага на възложителя за изпълнител на обществената поръчка класирания на 

първо място участник, както следва:  

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД,  
като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия, обективирани в 

офертата на класирания на първо място участник и описани в настоящия протокол. 

 

Комисията приключи работа на 29.06.2020 г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 29.06.2020 г. в 15:00 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател: инж. Мариана Цекова (положен подпис) 

 

 

 

Членове: 

инж. Хамди Моллов (положен подпис) 

Зорка Тодорова (положен подпис) 

Стефка Каварджикова (положен подпис) 

Любомир Равелов (положен подпис) 
 

 

(положени подпис и печат) 
 

Дата: 29.06.2020 г.      Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян       НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

       Кмет на община Смолян 

 
 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат 

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

http://www.eufunds.bg/
http://brra.bg/

