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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 

процедура, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение № 13 от 

11.04.2016 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление 

в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2016-0007. 

 

 

Днес, 28.06.2016 г., 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-26/27.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян. 

 

Членове: 

Ружка Петрова Илчева – гл. експерт в Дирекция СИиОС в община Смолян 

Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

инж. Николай Иванов Манджуков – външен експерт с квалификация в съответствие с 

предмета на поръчката. 

Розета Зефирова Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИОС”  в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.37, 

ал.3, чл.69а, ал.2 и чл.71, ал.1 от ЗОП/отм./. 

 

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на 

възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на участниците, както 

следва: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД, ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“ 

и „ИСА 2000“ ЕООД по показателите  Организация и изпълнение на опитен участък (О2) и 

Управление на риска (О3) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на 

комплексна оценка на офертите. 

  

 2. Указания за определяне на оценката по показателите - Организация и изпълнение на 

опитен участък (О2) и Управление на риска (О3). 

  

 Организация и изпълнение на опитен участък (О2). 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/


                                  2 

Тежестта на показателя  Организация и изпълнение на опитен участък (О2) е 50 % 

/петдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя Организация и изпълнение на опитен участък (О2) се 

формира на базата на изготвените от всеки участник части на подход и програма за 

изпълнение на опитния участък, посочен в примерното задание по-долу. 

Всички дейности, предмет на поръчката, се предвижда да бъдат възлагани поетапно, 

като при разработване на своята програма, участниците следва да се ръководят от 

приложеното по-долу примерното задание. 

 Забележка: Примерното задание обхваща дейности в рамите на конкретен 

строителен обект – опитен участък, находящ се в град Смолян, ул. Наталия, от о.т. 397 до 

о.т. 461. Срокът за изпълнение на опитния участък е фиксиран на 30 /тридесет/ 

календарни дни. 
 

 

ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ ЗА ОПИТЕН УЧАСТЪК 

/УЛ. НАТАЛИЯ, О.Т. 397 ДО О.Т. 461/ 

 

№ по 

ред 
Вид дейност Мярка Количество 

1. 

Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без 

извозване на отпадъчния материал/ м2 5900,00 

2. 

Изкърпване на единични дупки и деформации на 

настилката с гореща асфалтова смес  т 71,00 

3. 

Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на 

асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна 

емулсия м2 590,00 

4. 

Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и 

капак/ бр. 7,00 

5. 

Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без 

стойност на решетката/ бр. 12,00 

6. Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 м 1200,00 

7. Доставка и полагане бордюри 18/35/50 м 1200,00 

8. Демонтаж на тротоарни плочки м2 2400,00 

9. Полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка м2 2400,00 

10. Натоварване на строителни отпадъци на транспорт м3 85,00 

11. Превоз строителни отпадъци  м3 85,00 

12. Тънки изкопи до 0.5м  з.п. за подравняване м3 242,00 

13. 

Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за 

тротоари/ м2 2415,00 

14. 

Полагане битумен разлив, включително всички разходи 

по почистване на основата за асфалтови работи  м2 5900,00 

15. 

Машинно полагане на плътна асфалтова смес, 

включително всички свързани с това разходи /без 

полагане на битумния разлив/ т 710,00 
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16. 

Превоз плътна  и неплътна  асфалтова смес за улици 

гр.Смолян т 811,00 

17. Ремонт на уличен парапет м 25,00 

18. 

Блажна боя по метални повърхности (метални  парапети) 

- двукратно м2 250,00 

19. Полагане хоризонтална маркировка с перли м2 110,00 

20. 

Прекъснати тесни и широки линии с перли за  

хоризонтална маркировка /пешеходни пътеки/ 10 м2 2,70 

21. 

Възстановяване  на каменна зидария с едно лице на 

вароцим.р-р за подп.стена м2 10,00 

22. Доставка и монтаж на градински бордюри  м 410,00 

23. Превоз земни почви м3 240,00 

24. Натоварване земни почви на самосвал м3 240,00 

25. Транспорт материали / фрезован материал / т 157,00 

26. Полагане бетон в основи С 15/20 м3 1,60 

27. Полагане бетон над основи  С 15/20 стени м3 0,70 

28. Превоз на бетон в гр.Смолян м3 3,30 

29. 

Направа и разваляне на кофраж за стени с прави 

повърхности м2 3,10 

30. Изкоп с багер земни почви за откриване основи м3 1,60 

31. Барбакани за стени  м 1,50 

32. Ръчно реден камък зад стени м3 1,00 

33. Битумна хидроизолация зад стени м2 1,25 

34. Обратен насип  м3 2,50 

35. 

Ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, 

включително всички свързани с това разходи /без 

полагане на битумен разлив/ т 15,00 

36. Повдигане на бетонови бордюри м 15,00 

37. 

Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително 

всички свързани с това разходи /без полагане на битумен 

разлив/ т 15,00 

38. 

Доставка и монтаж на улични отводнителни решетки 

40/40 бр. 2,00 

39. Направа на бетонова настилка с В25 м2 10,00 

40. Доставка и монтаж мрежа Ф6 - 20/20 м2 10,00 

41. Ремонт на  стъпала  по стълбища м2 5,00 

42. Доставка и монтаж на пътни знаци - светлоотразителни м2 2,00 

43. Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см 100 м3 0,30 

44. 

Желязна стойка 3.00м за вертикална маркировка - на 

ф40мм  бр. 2,00 

45. Доставка и монтаж на уличен парапет 25кг/м м 10,00 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат 

на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 
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№ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ОПИТЕН УЧАСТЪК  

До  

50 

 точки 

 

А. 

За направените предвиждания за организация и изпълнение на 

строителните работи са налице и петте обстоятелства: 

50 

 точки 

 

 Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното 

задание, като декомпозирането им на отделни действия/задачи 

отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; представени са свързаните с 

изпълнението на опитния участък строителни процеси, като 

предвижданията за организация и изпълнение покриват всички 

аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 

производителност на предложените работна сила, технологично 

оборудване и механизация; на база на предложените материали, 

технологии за изпълнение и методи и техники на работа е предложено 

ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя,в 

това число и техническите спецификации, което дава разумно ниво на 

увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане 

на устойчиви резултати от реализирането им. 

 Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 

строителни работи, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи и е изцяло съобразен с технологичните 

норми. 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване, като разпределението му по 

всички видове строителни работи е представено. 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 

/ръководни и технически лица и работници/, като e представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица 

от строителния екип по всички видове строителни работи. 

 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между 

всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на опитния участък – описателен документ, представящ 

организацията и изпълнението на строителните работи, линеен 

график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, 

диаграма на механизацията. 

 

Б. 
За изготвеното техническо предложение са налице до две /едно или две/ 

от следните обстоятелства: 

 

30 
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 Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното 

задание, като декомпозирането им на отделни дейности/задачи 

отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; отчетена е реалната производителност 

на предложените работна сила, технологично оборудване и 

механизация; предложено е ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя; предложеният график отразява 

времетраенето на всички видове строителни работи, тяхната 

технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 

е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 

са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 

предвижданията за организация и изпълнение процеси, 

последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 

срокове. 

 точки 

 Изпълнението на опитния участък е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване, но разпределението му по някои видове 

строителни работи не е представено. 

 Изпълнението на опитния участък е ресурсно обезпечено с 

необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 

технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица 

от строителния екип по някои видове строителни работи не е 

представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 

видове строителни работи. 

 Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части 

на представените подход и програма за изпълнение на опитния 

участък – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение 

на опитния участък, диаграма на работната ръка, диаграма на 

механизацията. 

 

 

 

 

В. 

За изготвеното техническо предложение са налице повече от две /три 

или четири/ от следните обстоятелства: 

 

15 

 точки 

 Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното 

задание и техническите спецификации, като декомпозирането им на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи; отчетена е 

реалната производителност на предложените работна сила, 

технологично оборудване и механизация; предложено е ниво на 

изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя; 

предложеният график отразява времетраенето на всички видове 

строителни работи, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи и е съобразен с технологичните норми, но е 

налице следното: установени са несъществени несъответствия и/или 
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пропуски в описаните в предвижданията за организация и изпълнение 

процеси, последователност и/или технология на изпълнение, и/или в 

заложените срокове. 

 Изпълнението на опитния участък е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване, но разпределението му по някои видове 

строителни работи не е представено. 

 Изпълнението на опитния участък е ресурсно обезпечено с 

необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 

технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица 

от строителния екип по някои видове строителни работи не е 

представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 

видове строителни работи. 

 Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части 

на представените подход и програма за изпълнение на опитния 

участък – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение 

на опитния участък, диаграма на работната ръка, диаграма на 

механизацията. 

 

Г. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

1 

 точка 

 Не са описани видовете строителни работи, свързани с цялостнто 

изпълнение, а само предвижданията за организация и изпълнение на 

основните дейности, като описанието има общ принципен характер и 

не отразява спецификата на обектите по отношение на предвидените 

за изпълнение строителни работи съгласно примерното задание и/или 

технологичната последователност на основни дейности е описана 

общо и не е възможно да се извърши проверка за съответствие между 

описаните в предвижданията за организация и изпълнение процеси, 

заложените срокове и правилната технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане 

на съответните видове работи. 

 Дейностите в линейния график не отразяват отделните видове 

строителни работи, а е налице окрупняване, в резултат на което не 

може да се извърши проверка за съответствие с технологичните 

норми, касаещи процеси и правилна последователност на изпълнение. 

 Предвижданията в организацията и изпълнението досежно 

техническата и/или ресурсната обезпеченост имат общ принципен 

характер, в резултат на което не може да се изведе категоричен 

извод за наличие на техническа и/или ресурсна обезпеченост при 

изпълнение на опитния участък. 

 

Забележка: 

За целите на оценката под „несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се разбират 

несъответствия и/или пропуски, които не правят предложението на участника неотговарящо на 

изискванията, като: при представянето на аспектите на изпълнение на опитния участък 

съгласно техническите спецификации и приложенията към тях; при влагането на ресурси 

(човешки и технически); във времетраенето по отношение на технологичната 

последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и 
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технически); в предлаганата технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки 

и технически); в технологичното време за извършване на отделни дейности, които няма да 

повлияят върху изпълнението на проекта по отношение на качеството, срока и/или 

безопасността на труда. 

За целите на оценката под „съществени несъответствия и/или непълноти“ ще се разбират 

тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертите и техническите спецификации или на действащото 

законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например 

несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При 

установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо предложение на 

участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  

За целите на оценката под „разумна увереност“ ще се разбира степен на ниво на увереност, 

което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената 

поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка 

съгласно Техническите спецификации. 

За целите на оценката под „ефективност“ ще се разбира степен на постигане на целите на 

дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

За целите на оценката под „устойчивост на очакваните резултати“ ще се разбира очакван 

дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната общност в 

дългосрочен план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на дейностите, целите и 

резултатите от проекта на местно ниво, устойчиво развитие на резултатите от проекта. 

За целите на оценката под „подробно“ ще се разбира описанието, което освен, че съдържа 

отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа и 

ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното просто 

изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 

последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване 

качеството на изпълнение на опитния участък и надграждане над предвидените технически 

спецификации изисквания. 

За целите на оценката под „формално“ ще се разбира описанието, което не е насочено 

конкретно към опитния участък. 

За целите на оценката под „ясно“ ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 

конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по който 

същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени етапи/съответно 

останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или предвиждания. 

За целите на оценката под „общ принципен характер“ ще се разбира описание, което поради 

формалността и непълнотата си възпрепятства или прави невъзможно формирането на извод 

за постигнато съответствие с изискванията на възложителя. 

За целите на оценката под „основни дейности“ ще се разбират дейностите по изпълнение на 
примерното задание. 

 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническите 

спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

- Управление на риска (О3). 

Тежестта на показателя Управление на риска (О3) е 20 % /двадесет процента/ от 

общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 

20 /двадесет/ точки. 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой 

точки: 
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№ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ  

 

 

Оценка 

 

 

 

1. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

До  

20 

 точки 
 

А. 

За изготвената стратегия за управление на риска са налице и трите 

обстоятелства: 

20 

 точки 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 

на изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 
 

 

Б. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

10 

 точки 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете, но едно от следните не е в сила: 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 В сила е следното: 

o Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването 

и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 
 

 

В. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

2 

 точки 

 Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, но едно 

от следните не е в сила: 
o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 В сила е следното: 

o Предвидени са 1 /една/ мярка за преодотвратяване на настъпването и 1 

/една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един 

от рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
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време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 

 

Забележка:  
За целите на оценката под „ефективност“ ще се разбира степен на постигане на целите 

на дейностите по мониторинг или контрол при съпоставяне на действителните и 

очакваните резултати от изпълнението им. 

За целите на оценката под „ефикасност“ ще се разбира възможност за постигане на 

положителни резултати от използваните дейностите по мониторинг или контрол. 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 

изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 

техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

3. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

Резултатите от прилагането на изискванията за оценка по показателите 

Организация и изпълнение на опитен участък (О2) и Управление на риска (О3) са 

закрепени таблично, както следва: 

 

Оценяван участник 

 

 

1. 

 

 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД 

 

 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

Организация и изпълнение на опитен участък (О2) 
 

 

30 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 

настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на комисията, към които 

препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание на организационните и строителните дейности, съгласно примерното 

задание, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са 

описани всички групи дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с 

представяне на описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

примерното задание и техническите спецификации и тяхната последователност на 

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

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

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва:  

- Етап I- Подготвителни дейности и организация по започване на строителството; Етап II- 

Изпълнение на СМР; 2.3 Етап III- Отчитане и приемане на обектите. Условно са 

разделени основните дейности за изпълнение  на СМР по  опитния участък на следните 

четири групи - Ремонт на съществуваща асфалтова настилка; Ремонт на съществуващ 
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тротоар, Ремонт на прилежащи съоръжения към уличните платна и Довършителни работи 

по улици и пътища.  Подробно е описана технологията на изпълнение на строително 

монтажните работи, както следва: - Фрезоване и подготовка на стара асфалтова настилка 

за последващо асфалтиране, включително Асфалтови смеси - Подготовка на повърхността, 

Производство на асфалта, Превоз плътна и неплътна асфалтова смес, Полагане на сместа, 

Уплътняване; Пътна основа – за възстановяване на настилки -  основа от трошенокаменна 

настилка, уплътняване, грижи за положения пласт; Ремонт на съществуващи тротоари - 

монтаж на бордюри;  Ремонт на прилежащи съоръжения към уличните платна –

Изкопи,Кофражни работи, Бетонови работи, Армировъчни работи - производство, 

доставка и складиране, монтаж на армировката, закрепване на армировката; Обратен 

насип – уплътняване, като е налице адекватно разпределение на дейностите и задачите 

спрямо отделните видове СРР съгласно примерното задание. Описанието на участника е 

подробно и ясно – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи 

отразява коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и 

наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, в съответствие с 

изискванията на възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото законодателство 

и съществуващите технически стандарти. Представените строителни процеси са напълно 

обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, като предвижданията за 

организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности, необходими 

за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на времето за подготвителните дейности 

и дейностите по изпълнение на строително-ремонтните работи, както и всички други 

дейности, необходими за постигане целите на поръчката, предложено е ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя.  

В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на поръчката 

са всички предложени методи за организация и контрол и технологии, но са налице следните 

несъществени несъответствия в предвижданата  технология на изпълнение:  

• В линейния график позиция „Барбакани за стени“ се изпълнява преди полагане на 

бетон в основи. 

• Позиция „Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности“ се изпълнява 

в един ден в основи и над основи и в същия ден се декофрира, което не съответства на 

технологична последователност при направа на подпорни стени. Декофрирането следва да се 

извърши след като бетонът е набрал необходимата якост. 

• Не е спазено технологично време за изчакване при направа на Битумна хидроизолация 

зад стени. Съгласно представения линеен график същата се полага на следващия ден след 

изливане на бетона, т.е. бетонът не е набрал якост и не е изсъхнал. 

Налице са и следните несъществени несъответствия в заложените срокове, както следва: 

• Допуснато е несъответствие в линейния график между позициите – „Натоварване на 

земни почви на самосвал“ и „Превоз земни почви“ -  посочено е, че натоварването се 

извършва за 16 дни с условни дати  от 06 до 17.06.2016 г., а превозът - за 12 дни  от 02 до 

13.06.2016 г., т.е превозът не обхваща целия период на натоварване.  

• Допуснато е несъответствие при дейностите - превоз асфалтова смес и полагане на 

асфалтова смес. Изкърпването на единични дупки и машинното полагане на асфалт се 

извършва в периода 09.06 до 13.06.2016 , а превоза се  извършва  от 09.06. до 16.06. 2016 г., 

т.е. според участника превозът на асфалтова смес се извършва и след датите на полагане. 

• В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката е разработен за опитния 

участък /гр. Смолян, ул. Наталия, о.т. 397 до о.т. 461 и съдържа всички видове работи, 

необходими за изпълнение на обекта  и съдържащи се в КС, като за всяка от работите са 

посочени продължителност, начало, край, мярка, количество, вид и брой техника, работници, 

и  продължителност в дни. При изследването на линейния график и останалите части на 

представеното техническо предложение на участника, комисията установи отделни 
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несъществени противоречия между отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на опитния участък – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи и линейния график за изпълнение на опитния участък, 

както следва: 

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

обезпеченост както с посочване на вид и брой механизация, така и с представяне на 

разпределението на механизацията за отделните екипи по отделните видове работи 

съгласно КС. Налице е и представяне на ресурсната обезпеченост, като в подхода и 

програмата за изпълнение на опитния участък, са описани  човешките ресурси,  включително 

описание на задълженията и отговорностите на ключовия персонал и разпределението на 

изпълнителския персонал в 5 екипа, за които е посочено броя на лицата, включени в 

съответния екип, дейностите, които ще изпълнява и механизацията, която ще използва. 

Между така представеното описание на техническата и ресурсната обезпеченост в 

описателния документ и линейния график съществува следното несъществено 

несъответствие: Съществува разминаване  в броя на работниците между отделните части  

от работната програма. В описателния документ при описанието на Изпълнителския 

персонал /стр.26/ за екип 3 /Е3/ е посочено, че се състои от 14 работници, а в линейния 

график (описателна и графична част) – 20 работници /в описателната част на линейния 

график и организация на изпълнение /стр.29/ за Е3 е посочено, че  се състои от 20 работници, 

които участват при следните видове дейности: демонтиране на тротоарни плочи – 6 

работници; подготвителни работи /подравняване на земна основа, пясъчна възглавница и 

уплътняване/ и монтаж на нови плочки – 14 работници, като в графичната част на линейния 

график за посочения вид работи също са предвидени  общо 20 работници/. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са налице следните две обстоятелства: 

- Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното задание, като 

декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; отчетена е реалната производителност на предложените 

работна сила, технологично оборудване и механизация; предложено е ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя; предложеният график отразява 

времетраенето на всички видове строителни работи, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните 

видове работи и е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени са 

несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в предвижданията за организация 

и изпълнение процеси, последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 

срокове. 

- Налице е несъществено противоречие между отделни части на представените подход и 

програма за изпълнение на опитния участък – описателен документ, представящ 

организацията и изпълнението на строителните работи, и линеен график за изпълнение на 

опитния участък.  

Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател. 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О3) 

 

10.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в   

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на 
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комисията, към които препращаме. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” 

се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието управление на 

риска, подробно и изчерпателно са описани процесите по управлението на риска -

идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление 

на рисковете, избор на действие, планиране и ресурсно обезпечение, мониторинг и отчитане. 

По отношение на процеса на управлението на риска от участника са разписани - методика за 

качествен анализ на риска,  оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността 

от настъпване на риска,  матрица на риска, допускания и рискове за успешно  изпълнение. По 

същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са 

идентифицирани в описателния документ, като спрямо тях е налице изложение на аспекти 

на проявление, области и сфери на влияние, които по същество представляват евентуални 

проявни форми. Така например по отношение на времевия риск „отклонения от графика за 

изпълнение“ участникът е описал като форми на проявление - междинни закъснения, които 

ще доведат до увеличаване на ресурсите необходими за навременно завършване на проекта, а 

основните фактори, които биха повлияли за настъпването на този риск са: - закъснение в 

доставката на строителни материали;  технологично изоставане от лоша организация и/или 

повреда на строителна техника;  продължителни лоши метеорологични условия. Отделно от 

това за всеки риск, идентифициран от възложителя, участникът е определил вероятността 

от възникване и степента на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 

риска. На следващо място участникът е предложил повече от 3 различни мерки за   

недопускане/предотвратяване на риска и/или преодоляване на последиците при настъпване на 

риска за всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя. Така например по 

отношение на времевия риск „забава при започването на строителните работи“ 

участникът посочва като превантивни и последващи дейности - навременна и бърза 

мобилизация на всички необходими ресурси; Стриктен контрол на изпълнението на 

дейностите, предхождащи началото на работите; Изпълнителят без забавяне ще извърши 

всички необходими дейности и стъпки свързани с издаване на актовете и протоколите 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, регламентирани за започване на обекта в това число: - подписване на 

обр.2а - Протокол за откриване на строителната площадка, заверка на Заповедната книга за 

строежа. В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до 

закъснението, ще се информира Възложителя за предприемане на  мерки за ускоряване 

изпълнението на всички работи и за влизането в график.  Аналогично на изложеното дотук и 

спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът разписва повече от 3 

различни мерки за предотвратяване и преодоляване за всеки един от рисковете, 

идентифицирани от възложителя, както и за формите на проявлението им. Ангажираните 

мерки са логически последователни, обусловени една от друга, обосновани и строго 

систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, които са 

адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск.  

По отношение на дейностите за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, във 

встъпителната част участникът е посочил, че ще обърне специално внимание на 

мониторинга и отчитането на дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще 

включват наблюдение на идентифицираните рискове за промени в техния статус, а други ще 

включват: -Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект, Наблюдение за ранни 

сигнали за поява на риск, Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове и 

проверка, че цялостното управление на риска се прилага ефективно. Посочено е също, че 

наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на идентифицираните 

рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване на нови рискове. Контролът на риска 

може да включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване 
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на коригиращи действия или пре-планиране на проекта. Ръководителят на проекта и 

ръководителят на екипа за риска периодично получават информация на ефективността на 

плана и наличието на неочаквани влияния и взимат съответните мерки в хода на проекта. 

Така представени дейностите за мониториг на всеки риск и  за контрол на предложените 

мерки са формулирани твърде общо, като комисията не може да обоснове извод за наличие 

на разписани ефективни и ефикасни дейности за мониториг на всеки риск и дейности за 

контрол на изпълнението на предложените мерки, които да доведат до целения резултат. 

Описания мониторинг представлява описание на наблюдението по принцип, без то да е 

отнесено към спецификата на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове, а 

по отношение на контрола е посочено, само че може да включва избор на алтернативна 

стратегия или коригиращи действия без посочване на конкретни действия, които да се 

отнасят за изпълнението на конкретните предложени от участника мерки За разлика от 

офертите на участниците „Иса 2000“ ЕООД и ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“, които са разписали 

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

дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за всеки един от 

дефинираните от възложителя рискове, което позволява на  комисията да извърши  анализ 

на тези дейности и преценка дали при съпоставяне на действителните и очакваните 

резултати от изпълнението им, същите способстват за постигане на целите по мониторинг 

и контрол и гарантират възможността за постигане на положителни резултати, 

оценяваният участник е представил предвижданията си в тази част твърде формално и 

теоритично, предимно с дефиниране на понятията във връзка с управлението на риска, но 

без конкретни предвиждания и без ангажиране на конкретни дейности/мерки, относими към 

мониторинга на всеки един дефиниран от възложителя риск и към контрола на предвидените 

в офертата мерки, което определя извода за непостигане на ефективност и ефикасност на 

предложението. 

Въз основа на горното, комисията установи, че за изготвената стратегия за управление на 

риска е налице следното обстоятелство: 

• Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, 

но следните не са в сила: 
o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки.  

Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател. 

 

 

Оценяван участник 

 

 

1. 

 

 

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД 

 

 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

Организация и изпълнение на опитен участък (О2) 
 

 

30 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 
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настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на комисията, към които 

препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание на организационните и строителните дейности, съгласно примерното 

задание, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са 

описани всички групи дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с 

представяне на описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

примерното задание и техническите спецификации и тяхната последователност на 

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

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

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: - Етап 1: 

Подготвителни работи; Етап 2: Пътни работи;    Етап 3: Ремонт на прилежащи 

съоръжения. Подробно са описани видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение, както следва: - Пътни работи: - Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50, 

Демонтаж на тротоарни плочки, Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване,  Натоварване и 

превоз за земни почви със самосвал, Доставка и полагане бордюри 18/35/50, Доставка и 

монтаж на градински бордюри, Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари, 

Полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка,   Фрезоване стара асфалтова настилка 

с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния материал, Транспорт материали / фрезован 

материал /, Повдигане и укрепване на РШ  и ДШ /без стойност на гривна и капак и решетка/, 

Доставка и монтаж на улични отводнителни решетки 40/40, Полагане битумен разлив, 

включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, Натоварване 

и превоз на строителни отпадъци, Машинно полагане на плътна асфалтова смес, 

включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/, Оформяне на 

дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна 

емулсия, Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова 

смес,  Превоз плътна и неплътна асфалтова смес за улици гр.Смолян, Механизирано 

разкъртване асфалтова настилка с d=3см,Повдигане на бетонови бордюри, Ръчно полагане 

на неплътна и плътна  асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без 

полагане на битумен разлив/, Прекъснати тесни и широки линии с перли за хоризонтална 

маркировка /пешеходни пътеки/, Полагане хоризонтална маркировка с перли, Доставка и 

монтаж на пътни знаци – светлоотразителни,  Желязна стойка 3.00м за вертикална 

маркировка - на ф40мм. Ремонт на прилежащи съоръжения: - Изкоп с багер земни почви за 

откриване основи, Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности, Полагане 

бетон С 15/20 в основи и над основи(стени), Барбакани за стени,Превоз на бетон в гр.Смолян, 

Битуна хидроизолация зад стени, Реден камък зад стени, Обратен насип, Ремонт на уличен 

парапет, Доставка и монтаж на уличен парапет 25кг/м, Доставка и монтаж мрежа ф6 – 

20/20,Направа бетонова настилка с В25 и Приемане на изпълнените работи.  

Налице адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове СРР 

съгласно примерното задание. Описанието на участника е подробно и ясно – 

декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява коректно 

технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, в съответствие с изискванията на 

възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото законодателство и 

съществуващите технически стандарти. Представените строителни процеси са напълно 

обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, като предвижданията за 

организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности, необходими 

за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на времето за подготвителните дейности 

и дейностите по изпълнение на строително-ремонтните работи, както и всички други 

дейности, необходими за постигане целите на поръчката, предложено е ниво на изпълнение в 
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съответствие с изискванията на възложителя.  

В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на поръчката 

са всички предложени методи за организация и контрол и технологии, но са налице следните 

несъществени несъответствия в предвижданата  технология на изпълнение и заложените 

срокове съгласно предложението на участника, както следва: 

 Позиция „Направа и разваляне на кофраж“ съгласно линейния график ще се изпълни на 1 и 

3  ден,  т.е в дните за полагане на бетон - не е допустимо декофрирането да се извършва 

преди бетонът да е набрал необходимата якост. 

 Позиции „Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, 

обдухване и обливане с битумна емулсия“ и „Изкърпване на единични дупки и деформации 

на настилката с гореща асфалтова смес“ се извършват след като е положен  плътен 

асфалтобетон по трасето на улицата – посочените работи следва да са предшестващи 

полагането на асфалтобетон.  

 Позиция „Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см“ се извършва на  23 

ден, т.е. след изпълнението на позиция „Машинно полагане на плътна асфалтова смес, 

включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/“ – 

механизираното разкъртване на асфалтова настилка следва да е предшестващо 

полагането на асфалтова смес. 

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката и в приложените  -  диаграма на 

механизацията и линеен график,е налице представяне на техническата обезпеченост както с 

посочване на вид механизация, така и с представяне на разпределението на механизацията за 

отделните видове работи съгласно КС. Налице е и представяне на ресурсната обезпеченост, 

като в подхода и програмата за изпълнение на опитния участък, са описани  човешките 

ресурси,  включително описание на задълженията и отговорностите на главен ръководител 

на обекта,  технически ръководител на обекта, координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд, отговорник по контрола на качеството и геодезист. Ресурсната 

обезпеченост е представена и в приложените  -  диаграма на работната ръка и линеен 

график, за които е посочен вид и  брой на лицата, дейностите, които ще изпълняват и 

механизацията, която ще се използва. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката е разработен за опитния 

участък /гр. Смолян, ул. Наталия, о.т. 397 до о.т. 461/ и съдържа всички видове работи, 

необходими за изпълнение на обекта  и съдържащи се в КС, като за всяка от работите са 

посочени мярка, количество, сметни норми, производителност, механизация, включително – 

вид, брой МСМ,  работници – брой и квалификация и  продължителност в дни. При 

изследването на линейния график и останалите части на представеното техническо 

предложение на участника, комисията установи отделни несъществени противоречия 

между отделни части на представените подход и програма за изпълнение на опитния 

участък, а именно между линейния график за изпълнение на опитния участък и 

представената диаграма на механизацията, както следва: 

 Съгласно линейния график позиция „Доставка и монтаж мрежа Ф6 - 20/20“ се  извършва 

на 26-ия ден с кран, а в диаграмата на механизацията е предвидено кранът да се използва 

на 22-ия ден. 

 В диаграма на механизацията водоноската е показана,че ще работи непрекъснато в 

периода от 8-ия до 21-ия ден включително, докато в линейния график водоноската е 

предвидена в следните периода за позиции, както следва: от 8-ия до 13-ия ден за 

„Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния 

материал/- 1 бр.; от 19-ия до 21-ия ден за „Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и 

разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия“; и от 12-

ия до 17-ия ден за „Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване 

на основата за асфалтови работи“ , т.е. за разлика от диаграмата на механизацията в 

линейния график не е предвидено използването на водоноска на 18-ия ден. Освен това в 
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диаграмата на механизацията е предвидено използването на 2 бр. водоноски на 12, 13 и 17 

ден, докато в описателния  документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи (стр.25), за изпълнение на поръчката  участникът е предвидил 

само една водоноска – МАЗ 5337 МДК. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са налице следните две обстоятелства: 

- Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното задание, като 

декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; отчетена е реалната производителност на предложените 

работна сила, технологично оборудване и механизация; предложено е ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя; предложеният график отразява 

времетраенето на всички видове строителни работи, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните 

видове работи и е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени са 

несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в предвижданията за организация 

и изпълнение процеси, последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 

срокове. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части на представените 

подход и програма за изпълнение на опитния участък – описателен документ, представящ 

организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на 

опитния участък, и  диаграма на механизацията.  

Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател. 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О3) 

 

10.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в 

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на 

комисията, към които препращаме. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” 

се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието управление на 

риска, описани са процесите по управлението на риска -идентифициране на рисковете, анализ 

на риска,  планиране на действия за преодоляване на риска, избягване на риска, минимизиране 

на ефекта, планове за извънредни действия, следене и контролиране на риска. Участника е 

представил разбиранията си за управление на риска, като систематичен процес по 

идентифициране, анализиране и реагиране на рисковете по договора. Описани са основните 

методи за идентифициране на рисковете и начина на извършване на тяхната оценка по 

следните компоненти – вероятност за настъпване на риска и степен на въздействие на 

риска, с представяне на взаимовръзката между тях. Обърнато е внимание на избора на 

действие като част от стратегията за управление на рисковете – възможни действия: - 

предпазване, ограничаване, трансфериране, приемане и овладяване. По същество, указаните 

от Възложителя в документацията за участие рискове са идентифицирани в описателния 

документ, като спрямо тях е налице изложение за допускания,  предпоставки и фактори, 

които биха оказали влияние за настъпване на този риск, аспекти на проявление и сфери на 

влияние, които по същество представляват евентуални проявни форми. Така например по 

отношение на времевия риск „забава при започването на строителните работи“ 

участникът е описал като форми на проявление - попадане на голяма част от строителните 
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работи в неблагоприятен от метеорологична гледна точка сезон, наложително съкращаване 

на времето за изпълнение  на дейностите, технологична невъзможност  за завършване на 

СМР в договорения срок, оскъпяване на стойността на обекта като цяло в следствие на 

необходимостта за използване на нови технологии, увеличени материални /механизация/ и 

човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия, възможно оскъпяване на стойността на 

обекта в следствие на възможно повишаване на цените на строителни материали, горива и 

др., ускорените срокове на изпълнение рефлектират пряко на процесите за осигуряване на 

качество на изпълняваните дейности, повишаване на дискомфорта на населението живущо в 

населеното място, поради необходимост за работа с удължен работен ден, през нощта, и с 

по голям брой тежка механизация. Отделно от това за всеки риск, идентифициран от 

възложителя, участникът е определил вероятността от възникване, степента на 

въздействие на риска и стойност на риска. На следващо място участникът е предложил 

повече от 3 различни мерки за   недопускане/предотвратяване на риска и/или преодоляване на 

последиците при настъпване на риска за всеки един от рисковете, идентифицирани от 

възложителя. Така например по отношение на времевия риск „отклонения от графика за 

изпълнение“ участникът посочва като превантивни и последващи дейности –използване на 

обекта само техника, която е преминала технически преглед и контрол, непосредствено 

преди доставката и на обекта; поддържане на обекта на достатъчно резервни части с цел 

своевременно отстраняване на по-малки аварии; поддържане на обекта на резервна 

строителна техника, промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение 

като се съобрази изпълнението на СМР с метеорологичния сезон, мобилизиране на 

допълнителни трудови и технически ресурси с цел изпълнение на строителните работи в по-

кратки срокове за преодоляване на забавянето на изпълнението поради наложеното 

прекъсване и изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковете определени 

като крайни, отделяне на финансови средства за допълнителни ресурси и мероприятия, 

поддържане на обекта на допълнителна механизация, включително помпи за отводняване на 

изкопите в изпълненнието на СМР, влагане на добавки в бетоните /при бетонови работи/ за 

ускоряване на втвърдяването му и добавки за бетониране при ниски температури, създаване 

организация на постоянна готовност за работа на трисменен режим на работа ако се 

наложи, включително осветяване на обекта в тъмната част на денонощието. 

Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки 

участникът разписва повече от 3 различни мерки за предотвратяване и преодоляване за всеки 

един от рисковете, идентифицирани от възложителя, както и за формите на проявлението 

им. Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една от друга, обосновани 

и строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, 

които са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск.  

По отношение на дейностите за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, във 

встъпителната част участникът е посочил, че обяснил значението на термините 

„наблюдение на риска“ и „контрол на риска“. Контролът на риска може да включва избор на 

алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване на коригиращи действия 

или пре-планиране на Договора. Ръководителят на екипа периодично получава информация за 

ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взима съответните мерки в 

хода на Договора. При идентифициране на рисковете се идентифицират потенциалните 

рискове на Договора. Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на 

рисковете. Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус. 

Така представени дейностите за мониторинг на всеки риск и  за контрол на предложените 

мерки са формулирани твърде общо, като комисията не може да обоснове извод за наличие 

на разписани ефективни и ефикасни дейности за мониторинг на всеки риск и дейности за 

контрол на изпълнението на предложените мерки, които да доведат до целения резултат. 

Описания мониторинг представлява описание на наблюдението по принцип, без то да е 
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отнесено към спецификата на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове, а 

по отношение на контрола е посочено, само че може да включва избор на алтернативна 

стратегия или коригиращи действия без посочване на конкретни действия, които да се 

отнасят за изпълнението на конкретните предложени от участника мерки. За разлика от 

офертите на участниците „Иса 2000“ ЕООД и ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“, които са разписали 

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

дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за всеки един от 

дефинираните от възложителя рискове, което позволява на  комисията да извърши  анализ 

на тези дейности и преценка дали при съпоставяне на действителните и очакваните 

резултати от изпълнението им, същите способстват за постигане на целите по мониторинг 

и контрол и гарантират възможността за постигане на положителни резултати, 

оценяваният участник е представил предвижданията си в тази част твърде формално и 

теоритично, предимно с дефиниране на понятията във връзка с управлението на риска, но 

без конкретни предвиждания и без ангажиране на конкретни дейности/мерки, относими към 

мониторинга на всеки един дефиниран от възложителя риск и към контрола на предвидените 

в офертата мерки, което определя извода за непостигане на ефективност и ефикасност на 

предложението. 

Въз основа на горното, комисията установи, че за изготвената стратегия за управление на 

риска е налице следното обстоятелство: 

• Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, 

но следните две не са в сила: 
o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки.  

Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател. 

 

Оценяван участник 

 

 

1. 

 

 

ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“ 

 

 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

Организация и изпълнение на опитен участък (О2) 
 

 

50 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 

настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на комисията, към които 

препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание на организационните и строителните дейности, съгласно примерното 

задание, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са 

описани всички групи дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с 

представяне на описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

примерното задание и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 
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адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за 

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва:  

- Етап 1: Подготвителни работи; Етап 2: Пътни работи; Етап 3: Ремонт на прилежащи 

съоръжения. Представени са необходимите за съставяне строителни книжа и изготвяне на 

екзекутивната документация на Строежа, организиране на дейностите по събиране, 

транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, 

възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, отстраняване на дефекти и 

недостатъци, установени при предаването на обектите /строежа и въвеждането им в 

експлоатация, мероприятия, свързани с опазването на околната среда и мерките за 

намаляване на вредните въздействия върху нея, доставката и влагането в строителството 

на необходимите строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, 

детайли, комплекти и др., осигуряване на терени за нуждите на строителството, 

Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, участие в процедурата 

по въвеждане на строежа в експлоатация, отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове и др. Подробно са описани методите за изпълнение на 

строителството и на основните видовете работи, съгласно количествената сметка за 

опитния участък, като за всеки вид дейност са посочени начинът на изпълнение и 

съответните специфични условия, като – условия за започване, необходими климатични 

условия, особености при транспорт и доставка и т.н.  При описанието на технологичната 

последователност за изпълнение на СРР, съгласно примерното задание подробно са описани 
технологията за извършване на основните видове работи, както следва: - Изпълнение на 

земни и пътни работи, включително Изкопни работи, Извършване на товаро-разтоварни 

работи и складиране на материали, Извършване на товароподемни операции, Насипни 

работи, Изпълнение на основен пласт при пътни настилки и банкети; - Ремонтни работи 

на водотводните съоръжения, включително Кофражни работи, Армировъчии работи и 

Бетонови работи; - Изпълнение на кръпки на съществуващата асфалтова настилка; - 

Производство на асфалтови смеси, включително  Подготовка на битума, Подготовка и 

транспортиране на минералните материали,  Дозиране и смесване, Транспортиране на 

асфалтовите смеси; - Запълване на пукнатини; - Направа на битумен разлив; - Изпълнение на 

асфалтови настилки; - Ремонт на бордюри – разваляне и полагане на нови бордюри; 

Изпълнение на тротоарни настилки – разваляне и направа на нови; - Стоманена предпазна 

ограда; Хоризонтална пътна маркировка и др., като е налице адекватно разпределение на 

дейностите и задачите спрямо отделните видове СРР съгласно примерното задание. 

Описанието на участника е подробно и ясно – декомпозирането на процеса на изпълнение на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, в съответствие с изискванията на възложителя, съобразно с разпоредбите на 

действащото законодателство и съществуващите технически стандарти. Представените 

строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, като 

предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните 

дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на времето за 

подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-ремонтните 

работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на поръчката. В 

съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на поръчката са 

всички предложени методи за организация и контрол и технологии. 

На база на предложените материали и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

предложението на участника е в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 

разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 
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устойчиви резултати от реализирането им.  

• В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката е разработен за опитния 

участък /гр. Смолян, ул. Наталия, о.т. 397 до о.т. 461 и съдържа всички видове работи, 

необходими за изпълнение на обекта  и съдържащи се в КС, приложен е и подробен линеен 

график - технологична таблица за изпълнение на опитния участък, като за всяка от 

работите са изложени предвидените мярка, количество, производителност /ден/, вид и брой 

механизация, работници, и  продължителност в дни. При изследването на линейния график 

комисията счита, че визуализираните в него технологична последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. 

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

техническата обезпеченост както с таблично представяне на разпределението на 

механизацията по отделните видове работи съгласно КС, съдържащо данни за вида 

механизация и съответния оператор/машинист/шофьор и другите лица от екипа, които ще 

участват при изпълнението на съответната дейност, така и в приложените подробен 

линеен график - технологична таблица за изпълнение на опитния участък и диаграма на 

механизацията. При анализ на представената информация като част от организация на 

ресурсите комисията счита, че направеното разпределение обхваща всички видове дейности 

съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко 

отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 

постигането на техническата обезпеченост. 

• Налице е представяне на ресурсната обезпеченост, като в подхода и програмата за 

изпълнение на опитния участък, са описани  човешките ресурси, включително описание на 

отговорностите и пълномощията, организационните връзки и взаимоотношения за: -  главен 

ръководител на обекта, технически ръководител, геодезист, отговорник по контрол на 

качеството и координатор ЗБУТ. За изпълнителският състав са разписани задълженията и 

отговорностите на екип асфалтополагане, екип пътни работници, екип бетонови работи, 

отделно от това е налице таблично представяне на разпределението на човешките ресурси 
/ръководни и технически лица и изпълнителски екипи/ по отделните видове работи съгласно 

КС.  Ресурсната обезпеченост е представена и в приложените  -  диаграма на работната 

ръка и подробен линеен график - технологична таблица за изпълнение на опитния участък. 

Нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС какво е разпределението на лицата от 

строителния екип, които ще изпълняват и контролират съответната дейност,  което 

определя постигането на ресурсна обезпеченост. Описани са отговорностите и 

разпределението на задачите и отговорностите не само на предвидените за изпълнението на 

поръчката квалифицирани ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 

тези отговарящи за контрола на качеството (ръководен инженерен и технически състав), но 

и на работниците в строителния екип. 

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

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението 

на строителните работи, в това число и технологичната последователност на изпълнение, 

линеен график за изпълнение на поръчката, диаграми на работната ръка и на механизацията. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят 

наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение, като разпределението на 

дейностите по време е адекватно и аргументирано. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация, 

като е налице оптимално комбиниране между предвидените за използване технически и 
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човешки ресурси. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са налице следните пет обстоятелства: 

-Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното задание, като 

декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; представени са свързаните с изпълнението на опитния участък 

строителни процеси, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички 

аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на 

предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; на база на 

предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа е 

предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя,в това число 

и техническите спецификации, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове строителни работи, 

тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с технологичните норми. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване, като разпределението му по всички видове строителни работи е 

представено. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с 

необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 

работници/, като e представено разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи. 

- Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между всички отделни части на 

представените подход и програма за изпълнение на опитния участък – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

 Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О3) 

 

20.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в 

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на 

комисията, към които препращаме. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” 

се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието управление на 

риска, описани са процесите по управлението на риска -идентифициране на рисковете, анализ 

на риска, анализ на риска, включително анализ на основни рискове определени от 

Възложителя за изпълнението на договора,специфични рискове свързани с изпълнението на 

договора, предпоставки за намеса в изпълнението на договора и допълнителни  рискове 

свързани с изпълнението на договора. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани в описателния документ, като 

спрямо тях е налице изложение за мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 

възникване на риска, които по същество представляват евентуални проявни форми.  Така 

например по отношение на времевия риск „неспазване на крайния срок за изпълнение по 

независещи от изпълнителя причини“ участникът е описал следните форми на проявление - 
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закъснение на планирания край на завършване на работите по целия проект, което ще доведе 

до неустойки съгласно договора, загуби за Възложителя и обществено недоволство, като 

основни фактори на влияние за причинени закъснения за окончателното приключване са 

посочени - констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 за ЗБУТ довели до временно 

спиране работата на обекта; неосигурен достъп до части от строителната 

площадка;форсмажорни обстоятелства; попадане на археологически ценности при 

изпълнение на изкопни работи;спиране на работата на обекта от държавни или общински 

институции и др. Отделно от това за всеки риск, идентифициран от възложителя, 

участникът е определил вероятността от възникване и степента на въздействие върху 

изпълнението на договора при възникване на риска. На следващо място участникът е 

предложил повече от 3 различни мерки за  предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците от риска за всеки един от рисковете, 

идентифицирани от възложителя. Така например по отношение на риска 

„Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и/или др.“ участникът посочва като 

превантивни и последващи дейности –  организиране на  предварителна среща с 

представители на експлоатационните дружества преди започване на проектните и 

строителните дейности за запознаване и анализиране на съществуващото положение и 

проектното решение, ежеседмично ще бъде предоставяна предварителна информация за 

напредъка на работите, при засягане на проводи и съоръжения, ще бъде осигурено 

присъствието на обекта на представители на дружествата и ще се вземе в предвид 

тяхното компетентно мнение и препоръка; превантивните мерки ще обхващат: -по 

отношение на държавни и общински служби като РИОСВ,  РЗИ, КАТ, ПБЗН, и др: 

навременна подготовка на необходимите документи от Изпълнителя с ясна обосновка и с 

търсене на съдействие от страна на Възложителя. По отношение на Възложителя: -

съгласувано с Възложителя, преди започване на строителството ще се определят 

въпросите, изискващи координация с различните експлоатационни дружества, сроковете и 

отговорниците за изясняването им; в случай от възникване на проблеми, Изпълнителят 

незабавно ще информира Възложителя за необходимост от евентуална промяна в 

проектите. В духа за развиване на отношенията на сътрудничество Изпълнителят 

своевременно и коректно ще поставя въпросите си; при завършването на обекта 

Изпълнителят своевременно ще подготви и представи на Възложителя всички документи 

изискващи издаване становища и разрешителни за ползване; Организиране на регулярни 

работни срещи на всички заинтересувани страни и засегнати институции и лица за 

съгласуване на съвместните действия;При невъзможност да осигури съдействие от страна 

на експлоатационните дружества, Участникът ще се обърне за съдействие към 

Възложителя и по-горните административни органи, ръководещи съответните служби и 

ведомства; За наваксване на временното забавяне ще е необходимо пренасочване на 

работните екипи в други безконфликтни участъци, както и увеличаване на броя на екипите 

и/или преминаване на сменен режим на работа; В случай от възникване на проблеми, 

Изпълнителят незабавно ще информира Възложителя за необходимост от евентуална 

промяна в проектите. В духа за развиване на отношенията на сътрудничество 

Изпълнителят своевременно и коректно ще поставя въпросите си  и т.н.  Аналогично на 

изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът 

разписва повече от 3 различни мерки за предотвратяване и преодоляване за всеки един от 

рисковете, идентифицирани от възложителя, както и за формите на проявлението им. Като 

цяло, участникът правилно е разграничил превантивните от последващите дейности за всеки 

един от дефинираните от Възложителя рискове, което обстоятелство е предпоставка за 

ефективност на предложената от участника Стратегия за управление на риска. 

Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една от друга, обосновани и 
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строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, които 

са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск. Получената 

максимална оценка по този показател се мотивира и от обстоятелството, че участникът е 

предвидил дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Така например по 

отношение на времевия риск „неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от 

изпълнителя причини.“ участникът е разписал мерки за мониторинг, изразяващи се в - 

проследяване на събитията по възлагане на  отделните строителни обекти по договора; 

изпълнение  в срок предварително съгласуваните и  предвидени за изпълнение  видове и 

количества работа; наблюдение на  изпълнението  на  мобилизацията  на  необходимата  

механизация и персонал по обекти; Проследяване  изпълнението  на  заложената 

производителност от  механизация, трудови бригади (екипи); Проследяване на  плана  за  

доставка  на материали и изпълнението му.  По отношение на мерките за контрол за този 

риск, участникът предвижда дейности, изразяващи се в - провеждане  на  работни  срещи и  

оперативки с  необходимия интензитет за  отчитане  на напредъка  в изпълнението на 

строителството, по  възложените обекти; Обсъждане  на    работния график (графици по 

обекти) – изпълнени и оставащи  за изпълнение видове и количества СМР;  Преценка  на 

обезпечеността  на  отделните  обекти с механизация, персонал и материали; Контрол на  

технологичната последователност при изпълнението; Контрол  на  ефективното  използване 

на  механизация, материали и персонал. При анализ на дейностите за мониторинг и контрол 

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

от изпълнението им способстват за постигане на целите по мониторинг и контрол и 

гарантират възможността за постигане на положителни резултати. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част е всеобхватно, в него е 

обърнато внимание на всеки един от възможните рискове, като по отношение на него е 

налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от 

него методика за оценка на офертите, а именно: предвидени са 3 /три/ или повече различни 

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

последиците за всеки един от рисковете, предвидени са ефикасни и ефективни дейности за 

мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, предвидени са ефикасни и 

ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Предложени са 

ефикасни контролни дейности и конкретни адекватни мерки, отчетени са възможни 

аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, извършена е оценка на степента на 

въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия показател. 

 

Оценяван участник 

 

 

2. 

 

 

„ИСА 2000“ ЕООД. 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

Организация и изпълнение на опитен участък (О2)  

50 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 

настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на комисията, към които 

препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 
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подробно описание на организационните и строителните дейности, съгласно примерното 

задание, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са 

описани всички групи дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с 

представяне на описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

примерното задание и техническите спецификации и тяхната последователност на 

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

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

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва:  

- ЕТАП І – ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП; . ЕТАП ІІ  -  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР; ЕТАП ІІІ -  

ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТИТЕ; ЕТАП НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. 
Конкретните видове и обеми работи, съгласно ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ ЗА ОПИТЕН 

УЧАСТЪК /ГР. СМОЛЯН, УЛ. НАТАЛИЯ, О.Т. 397 ДО О.Т. 461,  условно като етапи са 

представени следните видове дейности - пътни работи, бордюри и тротоари; изграждане на 

подпорна стена; маркировки и парапети. Към подготвителните дейности са предвидени:- 

Теренни коти и геодезически работи,почистване на площадки, изрязване на дървета и храсти. 

При описанието на технологична последователност за изпълнение на СРР, съгласно 

примерното задание подробно са описани всички видове дейности с описание за всяка от тях 

на обхват на работите, условия за започване, зависими работи, персонал, материали и 

оборудване, като е налице адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо 

отделните видове СРР съгласно примерното задание. Описанието на участника е подробно и 

ясно – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява 

коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи, в съответствие с изискванията на 

възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото законодателство и 

съществуващите технически стандарти. Представените строителни процеси са напълно 

обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, като предвижданията за 

организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности, необходими 

за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на времето за подготвителните дейности 

и дейностите по изпълнение на строително-ремонтните работи, както и всички други 

дейности, необходими за постигане целите на поръчката. В съответствие с технологичните 

изисквания към изпълнението на  предмета на поръчката са всички предложени методи за 

организация и контрол и технологии. 

На база на предложените материали и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

предложението на участника е 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.  

• В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката е разработен за опитния 

участък /гр. Смолян, ул. Наталия, о.т. 397 до о.т. 461 и съдържа всички видове работи, 

необходими за изпълнение на обекта  и съдържащи се в КС, като за всяка от работите са 

изложени предвидените мярка, количество, вид и брой работници,техника, 

продължителност в дни, начало и край. При изследването на линейния график комисията 

счита, че визуализираните в него технологична последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. 

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

техническата обезпеченост както с таблично представяне на разпределението на 
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механизацията по всички отделни видове работи съгласно КС, съдържащо данни за вид 

механизация, Брой машиносмени за извършването на единица работа, общ брой машиносмени 

и брой машини, като участникът е предвидил и съответни мерки и действия за реакция при 

отказ инциденти със строителни машини – план за действия по заместване и ремонт на 

унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. 

Техническата  обезпеченост е представена и в приложената диаграма на механизацията и в 

линейния график. При анализ на представената информация като част от организация на 

ресурсите комисията счита, че направеното разпределение обхваща всички видове дейности 

съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко 

отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 

постигането на техническата обезпеченост. 

• Налице е представяне на ресурсната обезпеченост, като в подхода и програмата за 

изпълнение на опитния участък, са описани  човешките ресурси, включително: - Ключов 

персонал -Главен ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, Геодезист и 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, като за всеки от тях са 

представени - описание на работата, която извършва, задължения и отговорности. За 

изпълнителският състав също са разписани изисквания за длъжността, задължения, 

отговорности, подчиненост, комуникация и вземане на решения  за следните длъжности: -

общ работник, квалифициран работник – заварчик, квалифициран работник - пътен 

работник, квалифициран работник – конструкции –кофражист, квалифициран работник 

конструкции – арматурист, квалифициран работник бордюри и настилки, машинисти и 

шофьори, машинист   асфалтова фреза, багерист  -  машинист   ПСМ, машинист булдозер, 

машинист на асфалтополагач -  нивелация, машинист на авто-бетон помпа. Отделно от 

това в табличен вид са представени за отделните видове СМР от КС - броя на работниците 

и техният професионален профил, норма време/норма изработка за единица работа /чч/  и 

норма време за цялата работа  /чдни, както и  ръководните и технически лица, които ще 

участват при изпълнението на съответната дейност.  Ресурсната обезпеченост е 

представена и в приложената диаграма на работната ръка и в линейния график. Нагледно и 

ясно е представено по коя позиция от КС какво е разпределението на лицата от 

строителния екип, които ще изпълняват и контролират съответната дейност,  което 

определя постигането на ресурсна обезпеченост. Описани са отговорностите и 

разпределението на задачите и отговорностите не само на предвидените за изпълнението на 

поръчката квалифицирани ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 

тези отговарящи за контрола на качеството (ръководен инженерен и технически състав), но 

и на работниците в строителния екип. 

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

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, в това число и технологичната 

последователност на изпълнение, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграми 

на работната ръка и на механизацията. Предвижданията между отделните части са 

съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и 

организация за изпълнение, като разпределението на дейностите по време е адекватно 

и аргументирано. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация, 

като е налице оптимално комбиниране между предвидените за използване технически и 

човешки ресурси. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са налице следните пет обстоятелства: 

-Oписани са видовете строителни работи съгласно примерното задание, като 
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декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; представени са свързаните с изпълнението на опитния участък 

строителни процеси, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички 

аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на 

предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; на база на 

предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа е 

предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя,в това число 

и техническите спецификации, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове строителни работи, 

тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с технологичните норми. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване, като разпределението му по всички видове строителни работи е 

представено. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с 

необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 

работници/, като e представено разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи. 

- Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между всички отделни части на 

представените подход и програма за изпълнение на опитния участък – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

 Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 

 

 
             

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О3) 

 

20.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в 

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 / 27.06.2016г. от работата на 

комисията, към които препращаме. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” 

се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието управление на 

риска, описани са процесите по управлението на риска, идентифициране на рисковете, оценка 

на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете, избор на действие, 

планиране и ресурсно обезпечение, мониторинг и отчитане, управление на промените, 

Методика за качествен анализ на риска, оценка на значимостта на рисковете, оценка на 

вероятността от настъпване на риска, матрица на риска, допускания и рискове за успешно  

изпълнение.По същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове 

са идентифицирани в описателния документ, като спрямо времевите рисковете е налице 

изложение на тяхното съдържание с посочване на очаквано въздействие на риска върху 

обекта и  формите на проявление. Така например по отношение на риска 

„Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 
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възложителя, строителния надзор, авторския надзор и/или др.“ участникът е описал форми 

на проявление, като някои от тях се изразяват в неполучени навреме съгласувания и издаване 

на съответни разрешителни и протоколи, свързани със строителството; Нарушена  

технологична последователност на изпълняваните СМР; Осигуряване на качество на 

изпълняваните СМР; Забавяне на въвеждане на обекта в експлоатация или приемането на 

ремонта в срок; Затруднения в осигуряване на налични ресурси – строителни материали, 

резервни части, гориво, труд и механизация; Затруднено осигуряване на пълен достъп на 

Изпълнителя до данните, необходими за ефективно изпълнение на неговите задължения и до 

съоръженията, предмет на рехабилитация и разширение; Закъснения в Подписване на 

Протокол обр.2/ако е необходим/ в срок, навременно съставяне и подписване на протоколите 

по време на изпълнение на СМР;Непазване на строителния план-график; Ненавременно 

отчитане на обектите пред Община Смолян;Отделно от това за всеки риск, идентифициран 

от възложителя, участникът е определил вероятността от възникване и степента на 

въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска. На следващо място 

участникът е предложил повече от 3 различни мерки за предотвратяване и преодоляване за 

всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя. Така например по отношение на 

времевия риск „неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 

причини“ участникът посочва като превантивни и последващи  дейности -  контрол на 

качеството в процеса на изпълнение; Предварителна проверка на изпълнението на отделните 

участъци или подобекти; Контрол за спазване изискванията по безопасни условия на труд, 

както и вътрешни одити на Интегрираната система за управление; Неосигуряването на 

достъп до части от строителната площадка ще доведе до спиране на работата в тези 

участъци, което налага промяна в графика на изпълнение и пренасочване на строителните 

екипи към други подобекти. За предотвратяване на този риск е необходимо предварително 

запознаване с обектите на изпълнение и заостряне на вниманието към проблемните 

участъци.; При възникване на форсмажорни обстоятелства и попадане на археологически 

ценности, превантивни мерки няма – те възникват неочаквано и непредвидимо; За 

недопускане спирането на работата от държавни или общински институции е необходимо 

спазването на изискванията на законодателството, нормативните документи, както и 

всички строителни норми, технически спецификации и технологии на изпълнение на 

строителните работи. За тази цел ще се извършва постоянен контрол върху работата на 

екипите, ще се провеждат необходимите лабораторни изпитвания и ще се извършва входящ 

контрол на материалите; За наваксване на закъснението основните мерки са: увеличаване на 

броят на екипите и/или преминаване на сменен режим на работа; Контрол по качествено 

отстраняване на всички евентуално направени забележки от Приемателната комисия по 

изпълнените СМР при подписване на Протокол за приемане изпълнението на договора 

(съгласно Линейния график); При допускане на закъснение за предаването на обекта 

преодоляването на риска е невъзможно. В този случай Участникът следва да организира 

работите така, че да завърши обекта във възможно най-кратък срок и сведе до минимум 

щетите от този риск. Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата 

последователност и взаимовръзки участникът разписва повече от 3 различни мерки за 

предотвратяване и преодоляване за всеки един от рисковете, идентифицирани от 

възложителя, както и за формите на проявлението им. Като цяло, участникът правилно е 

разграничил превантивните от последващите дейности за всеки един от дефинираните от 

Възложителя рискове, което обстоятелство е предпоставка за ефективност на 

предложената от участника Стратегия за управление на риска. Ангажираните мерки са 

логически последователни, обусловени една от друга, обосновани и строго систематизирани. 

Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, които са адекватни и 

кореспондиращи със съответния идентифициран риск. Получената максимална оценка по 

този показател се мотивира и от обстоятелството, че участникът е предвидил дейности за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за 
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контрол на изпълнението на предложените мерки. Така например по отношение на риска 

„Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и/или др.“ участникът е разписал 

мерки за мониторинг, изразяващи се в дейности по изготвяне  на работен календар за 

координиране на  строителния  процес с останалите  участници; Проследяване на процеса на 

напредъка при изпълнението на  линейния график и координацията  с  възложител, надзор и 

проектант;Своевременно  се уведомяват  страните  при  разрешаването  на задачи и 

проблеми  от компетенциите им; Изпълняват  се  в срок предварително съгласуваните и  

предвидени за изпълнение  видове и количества работа. По отношение на мерките за контрол 

участникът предвижда дейности, изразяващи се в Провеждане  на  работни  срещи и  

оперативки с  необходимия интензитет за  отчитане  на напредъка  в изпълнението на 

строителството, по  възложените обекти; Правят се протоколи на срещите с поставените 

проблеми и мерките за преодоляване, като на всяка следваща среща се докладва 

изпълнението на препоръчаните мерки; Уведомява се Възложителя (своевременно) при  

възникнали проблеми   в комуникацията  и координацията  със  страна по строителния  

процес; Обсъждане  на    работния график (графици по обекти) – изпълнени и оставащи  за 

изпълнение видове и количества СМР. Преценка  на обезпечеността  на  отделните  обекти с 

механизация, персонал и материали; Контрол на  технологичната последователност при 

изпълнението; Контрол  на  ефективното  използване на  механизация, материали и персонал. 

При анализ на дейностите за мониторинг и контрол комисията счита, че същите при 

съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им способстват 

за постигане на целите по мониторинг и контрол и гарантират възможността за постигане 

на положителни резултати. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част е всеобхватно, в него е 

обърнато внимание на всеки един от възможните рискове, като по отношение на него е 

налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от 

него методика за оценка на офертите, а именно: предвидени са 3 /три/ или повече различни 

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

последиците за всеки един от рисковете, предвидени са ефикасни и ефективни дейности за 

мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, предвидени са ефикасни и 

ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Предложени са 

ефикасни контролни дейности и конкретни адекватни мерки, отчетени са възможни 

аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, извършена е оценка на степента на 

въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия показател. 

 

4. Горепосочените оценки са закрепени таблично в обобщен вид, както следва: 

 Оценяван участник 

 

Организация и изпълнение 

на опитен участък (О2) 

Управление на риска (О3) 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД 30 точки 10 точки 

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД 30 точки 10 точки 

ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“ 50 точки 20 точки 

„ИСА 2000“ ЕООД 50 точки 20 точки 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно 

Р Е Ш И: 



                                  29 

 

I. Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ следните участници: 

 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД,  

 „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД,  

 ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“  

 „ИСА 2000“ ЕООД 
II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 01.07.2016 

г. /първи юли две хиляди и шестнадесета година/ от 09:00 часа в заседателна зала № 343, 

находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. 

Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени 

посредством съобщение в профила на купувача. 

Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения: 

Приложение № 1 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД,. 

Приложение № 2 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД. 

Приложение № 3 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“. 

Приложение № 4 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на  „ИСА 2000“ ЕООД. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 28.06.2016 г. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

положен подпис 

инж. В. Караджова 

 

 

положен подпис 

Р. Илчева 

 

 

положен подпис 

М. Хаджиева 

 

 

положен подпис 

инж. Н. Манджуков 

 

 

положен подпис 

Р. Буйкова 

 


