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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане 

на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с 

прилагане на опростени правила, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е 

финансирана съгласно „Реда и условия за достъп на общините до средствата, предвидени 

в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по 

изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията за изработването на 

общи устройствени планове на общини“ и е открита с решение № 13 от 08.07.2015г.  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 00092-2015-0011. 

 

 

Днес, 30.12.2015г., в 09:30 часа г., 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 № 1661 / 07.08.2015г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

 

Председател: арх. Мирослава Николова Шамаранова – главен архитект на община 

Смолян. 

Членове: инж. Евелина Лилкова Цонева - външен експерт, вписана в списъка по 

чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществени поръчки под номер BE - 

51/25.09.2014г., специалност „Промишлено и гражданско строителство“. 

инж. Йордан Щонов Щонов - директор на дирекция „УTиОС“ в община 

Смолян 

Василка Димитрова Гатешка – главен специалист-счетоводител в 

дирекция „ФСДБ“ в община Смолян 

Милена Милкова Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в 

община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

10, изр. 2 и чл.70, ал.1 от ЗОП. 

 

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

съответствието на документите и информацията в Плик № 1  - „Документи за подбор“ с 

критериите за подбор и минималните технически изисквания за допустимост комисията 
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пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на допуснатите участници и проверка на съответствието им с изискванията на 

възложителя. 

 

 

1. 

 

ДЗЗД „ОУПО СМОЛЯН 2015“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Организация и методология за изпълнение на поръчката 

- Подробен времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

В представената Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

Участникът е декларирал, че в подадената Оферта конфиденциален характер има 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

При спазване разпоредбите на чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП и с оглед конфиденциалността на 

предложението на участника, описанието е направено въз основа изискуемото 

съдържание съгласно изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, 

като при публикуването на протокола не следва да се разкрива по същество съдържание 

на информацията с конфиденциален характер.  

Съдържание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Концепцията за изпълнение на поръчката, 

понеже участникът не е анализирал в необходимия обем дефинираните от възложителя 

рискове, а именно: 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при 

иницииране и планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за 

изпълнение на дейностите по проекта. 2. Непостигане на индикаторите и целите по 

проекта, поради недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката. 3. 

Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка. 4. Недобра комуникация, 
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координация и взаимодействие между екипа на изпълнителя, екипа на възложителя и 

екипа на лицето, извършващо екологична оценка на Общия устройствен план на община 

Смолян, тъй като за тях: от една страна са предложени единствено мерки за ограничаване, 

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

предотвратяване на настъпването и за минимизиране/елиминиране на последиците при 

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

предвиждане както на превантивни, така и на последващите мерки/дейности за всеки 

един от дефинираните от възложителя рискове/; от друга страна не са описани 

предвиждания за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както 

и за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.8.15.3 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за обществената поръчка, участникът, като част от концепцията си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да бъде 

завършен в определения в техническото задание обем, качество, срок, както и в рамките 

на предложената от участника цена; да опише предвижданията си за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при 

иницииране и планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за 

изпълнение на дейностите по проекта. 2. Непостигане на индикаторите и целите по 

проекта, поради недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката. 3. 

Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка. 4. Недобра комуникация, 

координация и взаимодействие между екипа на изпълнителя, екипа на възложителя и 

екипа на лицето, извършващо екологична оценка на Общия устройствен план на община 

Смолян. Възложителят в забележка към т.1 от утвърдената Методика за оценка на 

офертите, неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, 

че Участник, при който е налице липса в техническото предложение и приложенията към 

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

отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. Уводната 

част на представената от участника стратегия за управление на риска се състои от 

теоретична част относно методология за оценка и управление на риска и теоритично са 

дефинирани процесите по управление на риска, формулирани са собствени рискове, 

класифицирани в 7 групи - „Политически рискове”,  „Правни рискове”, „Икономически и 

финансови рискове”, „Стратегически рискове”,  „Управленски и рискове, свързани с 

човешкия фактор”, „Организационни и инфраструктурни рискове” и „Рискове от 

околната среда”, и е представен първоначален регистър на рисковете с конкретизирани 

рискове, в които за идентифицираните от участника рискове са посочени категория, 

отговорник за възникването, вероятност, въздействие, минимизиране на риска и 

превантивни действия. При изработването на техническото предложение в съответствие с 

изискванията на възложителя следва да се има предвид, че на управление подлежат 

рискове, чието настъпване зависи от участника и е идентифицирано от възложителя. 

Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и 

предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални 

рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип, както е 

извършено от участника в тази му част от техническото му предложение. Едва в 

заключителната част в представената от участника Стратегия за управление на риска 



                                       

5 

участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя рискове, като за тях е 

посочил технате вероятност от настъпване, степен на въздействие, категория и мерки за 

ограничаване на риска, без да е направено разграничение между мерки за 

предотвратяване на настъпването и мерки за минимизиране/елиминиране на последиците 

при настъпване на всеки един от рисковете, а в същото време липсва посочване на 

предвиждания за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както 

и за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

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

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 

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

условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 

оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената 

от възложителя методика за оценка на офертите по показател Концепция за изпълнение на 

поръчката (О1), подпоказател Управление на риска (O1.2) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от 

възложителя рискове, в това число: минимум една мярка за предотвратяване на 

настъпването и минимум една мярка за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на всеки един риск; дейности за  мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 

 

 

2. 

 

„ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Подход и методология за изпълнение на поръчката 

- Времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

I. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. ПОДХОД  

1.1. Необходимост от Общ устройствен план на община Смолян  

1.1.1. Липсата на цялостно интегрирано планиране на територията на община Смолян 

налага изработването на Общ устройствен план на ниво oбщина за постигане на една по-

конкурентна територия по устойчив начин 

1.1.2. Необходимостта от съобразяване на устройственото планиране с съществуващите 

избрани визия, стратегия, мерки и действия за развитие на общината прави още по-

спешно изготвянето на Общ устройствен план на Община Смолян. 

1.1.3. Характеристики, проблеми и възможности на територията на общината 

1.2. Концептуални подходи към Общ устройствен план на община Смолян 
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1.2.1. Общ устройствен план, интегриран в стратегическите документи за развитие на 

надобщинско, национално и европейско ниво 

1.2.2. ОУПО пространствено да отговори на Визията и Стратегията на стратегически и 

планови документи на Община Смолян – ОПР Смолян 2014-2020 

1.2.3. ОУПО, който да моделира територията по начин, съобразен с влиянието на 

глобализацията 

1.2.4. ОУПО, който предлага един устойчив и интелигентен модел 

1.2.5. ОУПО, който да предложи конкурентна територия 

1.2.6. ОУПО, който да предложи социално сближаване, иновативна територия с 

ангажимент към знанието и образованието 

1.2.7. ОУПО, изработен и проектиран с участието на гражданите, публичните и частните 

заинтересовани страни 

1.2.8. ОУПО, който включва информационни технологии, за да систематизира и 

анализира устройствени предложения, регулаторна рамка, наблюдение, проследяване, 

прозрачен и лесен достъп 

1.2.9. ОУПО, който включва група от индикатори, осигуряващи технологична система, 

свързана с прости показатели за осигуряване на наблюдение и мониторинг 

2. МЕТОДОЛОГИЯ  

2.1. Методологията: методи на изработване на ОУПО  

2.2. Необходимост от създаване на нова система за обвързване на социалното и 

пространственото планиране с цел опознаване, анализиране, диагностика, подредба, 

регулация, приоритизиране и наблюдение (мониторинг): Методологическа матрица за 

Анализ, Диагноза, предложения за устройство на територията, управление и реализация 

2.2.1. Цели и задачи на ОУПО според Планово задание 

2.3. Фазите и тяхното съдържание според действащата нормативна уредба и връзката 

им с матрицата  

2.3.1. Нормативите, с които трябва да се съобрази изработването на проекта на ОУПО 

Смолян 

2.3.2. Информационно осигуряване на ОУПО Смолян 

2.3.3. Изисквания за изпълнение на поръчката - част от Планово задание на ОУПО 

Смолян 

2.3.3.1. Териториален обхват 

2.3.3.2. Етапи и времеви хоризонти на прогнозите 

2.3.3.3. Съдържание на проекта 

2.3.3.4. Изисквания относно обема, вида и начина за представяне на проекта на 

ОУПО включени в Плановото задание за изработване на ОУПО Смолян 

2.4. Необходимост от съгласуване на подхода на изработване на ОУПО с вижданията, 

желанията и приоритетите на общината и заинтересованите страни в общината  

2.4. Необходимост ОУПО да бъде изработен чрез използването на подходящи 

инструменти и техники  

2.5. Конкретизиране на методологическото предложение: Дейности, цели, ключови 

моменти и отговорни лица  

II. ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА  

2. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

IІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА ЗАДАЧИТЕ  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ 

НА ОУПО СМОЛЯН. ЕКИП.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ 

ЕКСПЕРТИ  

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И 
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УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

- Методика за оценка на риска 

- Дефинирани от Възложителя рискове 

- Основните предпоставки за успешната реализация на поръчката 

- Идентифициране на рискове свързани с изпълнението на дейностите по проекта 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Концепцията за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е описал предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.15.3 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

участникът, като част от концепцията си за изпълнение на поръчката, следва да представи 

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

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

влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки за 

предотвратяване на настъпването и минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване, така че договорът да бъде завършен в определения в техническото задание 

обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; да опише 

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

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

възложителят изрично е идентифицирал следните рискове: 1. Затруднения на 

изпълнителя и ключовите му експерти при иницииране и планиране на проекта и 

изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта. 2. 

Непостигане на индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно ефективно 

изпълнение на дейностите по поръчката. 3. Забавяне при извършване на съответните 

дейности, необходими за реализиране на следващ етап от изпълнението на 

обществената поръчка. 4. Недобра комуникация, координация и взаимодействие между 

екипа на изпълнителя, екипа на възложителя и екипа на лицето, извършващо екологична 

оценка на Общия устройствен план на община Смолян. Възложителят в забележка към 

т.1 от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, изрично е указал, че Участник, при който е налице липса в 

техническото предложение и приложенията към него на съответна изискуема съставна 

част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото задание, 

следва да бъде предложен за отстраняване. В представената стратегия за управление на 

риска участникът е  представил теоретична разработка относно методиката за оценка на 

риска, след което е анализирал дефинираните от възложителя рискове с посочване за 

всеки от тях на вероятност от настъпване, степен на въздействие, рейтинг и мерки за 

предотвратяване, минимализиране и елиминиране на последиците, но липсват 

предвиждания за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както 

и за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Действително в 

заключителната част на представената стратегия за управление на риска участникът е 

представил план за управление и мониторинг на риска, който обаче не е разработен за 

идентифицираните от възложителя рискове, а за други, предвидени само от участника, 

както следва: 1. Натовареност на служителите на Възложителя, което може да повлияе на 

възможността им за активно участие и сътрудничество; 2. Промени в законодателството 

на Република България – в „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, 

предвидени в чл.38, ал.1 от постановление №3 от 15 януари 2014г. на МС на РБ за 

изработване на ОУПО“ или в Споразумението между МИП и Община Смолян или в 
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законодателството на ЕС; 3.  Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава 

на плащанията по договора от страна на Възложителя; 4. Проблеми при управлението и 

координацията на различните страни при реализирането на дейностите; 5. Липса на опит 

и традиции в изпълнението на сходни с предмета на поръчката  дейности; и 6. Проблем 

при управлението и последователността на изпълнението на отделните дейности, като за 

посочените рискове са посочени вероятност за настъпване и предвиждания за стратегия 

за управление. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се 

има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника 

и е идентифицирано от възложителя. Важно и съществено за възложителя при 

предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, 

посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата 

поръчка, а не рискове по принцип, както е направено от уастника в заключителната част 

на представената стратегия за управление на риска. Посоченото обстоятелство обуславя 

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

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

условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП 

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

При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 

оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената 

от възложителя методика за оценка на офертите по показател Концепция за изпълнение на 

поръчката (О1), подпоказател Управление на риска (O1.2) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да прецени при 

оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

 

 

3. 

 

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЕАД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Организация и методология за изпълнение на поръчката 

- Подробен времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

- Кратка анотация за досегашната дейност на участника 

- Обосновка на участника 

МЕТОДОЛОГИЯ за изпълнение на поръчката 

- Методология 

- Методи 

Идентифициране на ключовите моменти, свързани с постигане на целите на договора и 

очакваните резултати 
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Задача 1.Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални 

инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати; 

Задача 2. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-

икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията с 

действащи устройствени планове/схеми 

Задача 3. Разработване на Стратегия и Концепция за развитие 

Задача 4. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни 

партньорства. 

Задача 5. Изготвяне на специфични правила и норми за устройство на територията. 

Задача 6. Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания (кръгли 

маси, фокус групи, анкетни проучвания) 

Задача 7. Изготвяне на План - график за етапност на реализацията 

Фази и етапи при изработване на плана 

- Фаза  Предварителен проект 

1. Етап - Подготвителни дейности 

2. Етап - Анализи и диагноза 

3. Етап - Прогнози и хипотези 

4. Етап - Предварителен проект на ОУПО 

- Фаза  Окончателен проект 

Проблеми и възможности в развитието и устройството на територията на община Смолян 

– акценти 

Разработване на Екологичната част на ОУПО 

Екологична оценка 

- Преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО 

- Изготвяне на доклад за Екологична оценка (ДЕО) 

- Заключение на експертите 

- Приложения 

- Нетехническо резюме 

- Предложение за обхват и съдържание на Оценката за съвместимост 

- Приложения към ОС 

Провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, 

които има вероятност да бъдат засегнати от ОУПО – Смолян 

Анализиране, допълване и обработка на изходната информация по функционални 

интегриращи системи 

Финални дейности 

ОРГАНИЗАЦИЯ и план за изпълнение на поръчката 

Комуникационни връзки в екипа 

Комуникационни връзки с Възложителя 

Комуникационни връзки със заинтересовани страни 

ПОДРОБЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Риск 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при иницииране и 

планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за изпълнение на 

дейностите по проекта. 

Риск 2 Непостигане на индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно 

ефективно изпълнение на дейностите по поръчката. 

Риск 3. Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка. 

Риск 4. Недобра комуникация, координация и взаимодействие между екипа на 

изпълнителя, екипа на възложителя и екипа на лицето, извършващо екологична оценка на 

Общия устройствен план на община Смолян. 

Оценяване и контролиране на потенциалните събития или ситуации, които могат да 
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повлияят негативно върху постигането на целите на поръчката. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Концепцията за изпълнение на поръчката, 

понеже участникът не е анализирал в необходимия обем дефинираните от възложителя 

рискове, а именно: 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при 

иницииране и планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за 

изпълнение на дейностите по проекта. 2. Непостигане на индикаторите и целите по 

проекта, поради недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката. 3. 

Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка. 4. Недобра комуникация, 

координация и взаимодействие между екипа на изпълнителя, екипа на възложителя и 

екипа на лицето, извършващо екологична оценка на Общия устройствен план на община 

Смолян, тъй като за тях: от една страна са предложени единствено мерки за 

противодействие, без да е направено разграничение, свързано с конкретни предложения 

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

последиците при настъпване на всеки един от рисковете /т.е. не е налице кумулативно 

изрично предвиждане както на превантивни, така и на последващите мерки/дейности за 

всеки един от дефинираните от възложителя рискове/; от друга страна не са описани 

предвиждания за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както 

и за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.8.15.3 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за обществената поръчка, участникът, като част от концепцията си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да бъде 

завършен в определения в техническото задание обем, качество, срок, както и в рамките 

на предложената от участника цена; да опише предвижданията си за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при 

иницииране и планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за 

изпълнение на дейностите по проекта. 2. Непостигане на индикаторите и целите по 

проекта, поради недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката. 3. 

Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка. 4. Недобра комуникация, 

координация и взаимодействие между екипа на изпълнителя, екипа на възложителя и 

екипа на лицето, извършващо екологична оценка на Общия устройствен план на община 

Смолян. Възложителят в забележка към т.1 от утвърдената Методика за оценка на 

офертите, неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, 

че Участник, при който е налице липса в техническото предложение и приложенията към 

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

отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В 

представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всички рискове, идентифицирани от възложителя, форми на 

проявление, вероятност от настъпване, степен на въздействие, оценка на стойността на 

риска, дейности, засегнати от настъпването, и мерки за противодействие, без да е 
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направено разграничение между мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всеки един от рисковете, а 

в същото време липсва посочване на предвиждания за мониторинг на всеки риск по време 

на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. Действително, в заключителната част на представената стратегия за управление на 

риска участникът е  представил теоретична разработка, в която е представил най-общо 

дефиниция на процеса на идентифициране на рискове, определение на понятието 

мониторинг и непосредствените цели на мониторинга, но конкретно по отношение на 

дефинираните от възложителя рискове не е описано какви дейности за мониторинг се 

предвижда да се изпълняват за всеки риск по време на изпълнението на договора, каквото 

е изискването на възложителя, а също липсва посочване на каквито и да било дейности за 

контрол върху изпълнението на предложените мерки. Също така извън вече изложеното 

прави впечатление, че при анализ на описаните от участника форми на проявление на 

дефинираните от възложителя рискове част от тях са неотносими, тъй като са свързани 

със сферата на възложителя или на трети лица, а не със сферата на участника. 

Възложителят изрично е указал, че на управление подлежат рискове, чието настъпване 

зависи от участника и е идентифицирано от възложителя, т.е. възложителят е 

идентифицирал рискове единствено в сферата на участника, като анализът на несвързани 

с участника рискове не е относимо към оценката на стратегията за управлението на риска. 

При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 

оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената 

от възложителя методика за оценка на офертите по показател Концепция за изпълнение на 

поръчката (О1), подпоказател Управление на риска (O1.2) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от 

възложителя рискове, в това число: минимум една мярка за предотвратяване на 

настъпването и минимум една мярка за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на всеки един риск; дейности за  мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 

 

 

4. 

 

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Организация и методология за изпълнение на поръчката 

- Подробен времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Основни принципи на устройственото планиране 

• Принцип за интегрираност 
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• Принцип за реалистичност 

• Принципа за дългосрочност 

• Принцип на партньорство 

• Принцип на публичност 

•          Принцип на устойчиво развитие 

2. Подходи, избрани за изработването на ОУПО Смолян  

2.1. Концептуални подходи към Общ устройствен план на Община Смолян  

2.1.1. Общ устройствен план, интегриран в стратегическите документи за развитие на 

надобщинско, национално и европейско ниво 

- Национална програма за развитие на Република България: България 2020 

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2012 -2022 г. 

- Национална концепция за пространствено развитие на Република България (НКПР) 

2013-2025 г. 

2.1.2. ОУПО пространствено да отговори на Визията и Стратегията на стратегически и 

планови документи на Община Смолян - ОПР Смолян 2014-2020 

- Общински план за развитие (ОПР) на Община Смолян за периода 2014-2020г. 

2.2.  Подход при планирането на териториите извън населените места  

2.3. Подход за изработване на частите от проекта за устройство на земеделските и 

горските територии  

2.4. Подход за планиране на извънселищните територии и обекти, поставени под 

природозащита или културно-историческа защита  

2.5. Подход за планиране устройството на нарушените територии  

2.6. Подход при планирането на структурата на селищната мрежа  

2.7. Подход при устройственото планиране на населените места  

2.8. Подход при планиране на териториалната организация на социалната 

инфраструктура  

2.9. Подход за опазване на културното наследство  

2.10. Подход за планиране на развитието и доизграждането на транспортната система 

2.11. Подход за развитието и доизграждането на системите на техническата 

инфраструктура на общината и подход за планирането им    

2.12. Подходи свързани с опазването на околната среда  

2.13. Подходи за извършване на екологичната оценка и оценка на съвместимостта 

2.14. Подход за идентифициране на заинтересованите страни  

3. Методология  

3.1. Методи за изработване на ОУПО Смолян  

3.2. Цели и задачи на ОУПО Смолян  

3.3. Съдържание на проекта на ОУПО Смолян  

3.3.1. Териториален обхват  

3.3.2. Етапи и времеви хоризонти на прогнозите  

3.3.3. Съдържание на Предварителния проект на ОУПО Смолян  

3.3.4. Съдържание на Окончателния проект на ОУПО Смолян  

3.3.5. Изисквания към техническо изпълнение и оформяне на Проекта на Общия 

устройствен план на Община Смолян  

3.4. Информационно осигуряване на ОУПО Смолян  

3.5. Действащата нормативна уредба, с която трябва да се съобрази изработването на 

проекта на ОУПО Смолян 

4. Фази, етапи и дейности за изпълнение на поръчката  

4.1. Фази за изработване на ОУПО Смолян  

• Предварителен проект (ПП) на ОУПО (Фаза 1) 

• Окончателен проект (ОП) на ОУПО (Фаза 2) 

4.2. Етапи за изработване на ОУПО Смолян 
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• Проучване, анализ прогноза и диагноза (Етап I) 

• Изработване на Ескиз на ОУПО Смолян (Етап II) 

• Изработване на Предварителен проект на ОУПО Смолян (Етап III) 

• Изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) на ОУПО. 

Процедиране на ПП, ЕО и ОС на ОУПО Смолян (Междинен етап)  

• Изработване на Окончателен проект на ОУПО (Етап IV) 

4.3. Дейности за изработване на ОУПО Смолян 

• Дейност 1 – Подготовка 

Резултатът от Дейност 1 е създаване на необходимите условия, среда и организация за 

стартиране на същинската работа по проекта. 

• Дейност 2 – Проучване 

Резултатът от Дейност 2 е установяване, обогатяване и разширяване на информационната 

основа на проекта, както и създаване на информационни условия предвижданията на 

ОУП да се базират на обективните потребности и очакванията на обществеността и на 

органите на управление. 

• Дейност 3 - Изготвяне на анализ и диагноза на съществуващото положение 

Резултатът от Дейност 3 е изготвяне на актуализиран опорен план, създаване на диагноза, 

отчитаща състоянието на отделните територии и системи, изготвяне на SWOT анализ. 

• Дейност 4 - Разработване на прогноза за демографско, социално- икономическо и 

пространствено развитие 

Резултатът от Дейност 4 е разработени сценарии за пространствено-икономическо 

развитие и избор на вариант. 

• Дейност 5 - Изработване на Ескиз за ОУПО 

Резултатът от Дейност 5 е формирането концептуалната основа на ОУПО, състояща се от 

набор от общи устройствени решения и принципи, което ще даде възможност да бъдат 

своевременно оценени възприетият подход и да бъде постигнато съгласие между 

проектантския екип, Възложителя и други заинтересовани страни. 

• Дейност 6 - Обсъждане на Ескиза за ОУПО 

Резултатът от Дейност 6 е да бъде подкрепена концептуалната основа на проекта, като 

необходима предпоставка за окончателното изработване на Предварителния проект. 

• Дейност 7 - Изработване на Предварителен проект на ОУПО 

Резултатът от Дейност 7 е изработен Предварителен проект в съответствие със законовата 

и нормативна уредба за устройство на територията и с отразени резултати от обсъждането 

на Ескиза. 

• Дейност 8 - Изработване на Екологична оценка и Оценка за съвместимост на 

ОУПО 

Резултатът от Дейност 8 е изготвени ЕО и ОС, а именно: 

- формиране на автентична представа за характера и качествата на Плана от 

позициите на опазването на околната среда; 

- идентифициране на очакваните и вероятни неблагоприятни въздействия върху 

околната среда от предвижданията на плана; 

- оценка на предвидените с плана мерки за опазване и защита на околната среда и 

предложение при необходимост за допълнителни мерки; 

- създаване на достатъчно обективна основа за взимане на решение от страна на 

компетентния орган. 

•       Дейност 9 - Обществено обсъждане на Предварителния проект, Екологичната оценка 

и Оценката за съвместимост, отразяване на резултатите и процедиране на ПП, ЕО и ОС 

Резултатът от Дейност 9 се заключава в получаване на оценки за степента на 

удовлетворяване на обществените очаквания и за съответствието на национални 

комплексни и секторни политики. Елемент на резултатите са формулираните официални 

препоръки към окончателния проект на плана.  

• Дейност 10 - Изработване на Окончателен проект на ОУПО 
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Резултатът от Дейност 10 ще бъде формирането на окончателен пакет от планови 

документи, оформени съгласно изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и 

съдържанието на устройствените планове, чието съдържание и устройствени решения 

съответстват на изискванията на Заданието и формулираните в процеса на изработването 

и процедирането му предписания и препоръки на институциите и обществеността. 

4.4. Описание на дейностите за изработване на ОУПО и обвързаността им с 

набелязаните цели и очакваните резултати  

4.5. Дейности по процедиране и одобряване на ОУПО до влизането му в сила  

• провеждане на обществено обсъждане на проекта за ОУПО 

• съгласуване на проекта за ОУПО със заинтересуваните централни и териториални 

администрации 

• приемане и разглеждане на проекта за ОУПО от ОЕСУТ 

• одобряването на проекта за ОУПО от Общинския съвет 

4.6. Програмиране на дейностите по прилагане на ОУПО и по изработване на Рамкова 

програма за изпълнение на ОУПО  

- Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

- Последващо устройствено планиране 

- Рамкова програма за реализация на ОУПО и механизъм за прилагане на ОУПО 

посочен на фиг.2 

4.7. Идентифициране на заинтересуваните страни от разработването и прилагането на 

ОУП на община Смолян  

5. Организация за изпълнение на поръчката  

5.1.  Представяне на ДЗЗД Консорциум Урбан Груп  

5.2. ДЗЗД Консорциум Урбан Груп - структура, координираност и взаимодействия за 

изработване на ОУПО Смолян – в табличен вид са посочени експертите и техните: - 

длъжност, специалност, квалификация, дейности и отговорности в проекта на ОУПО 

Смолян  

5.3. Разпределение на дейностите между членовете на екипа 

В таблица е представено разпределението на задачите между членовете на екипа по 

дейности, включени в изпълнението на проекта за ОУПО Смолян  

5.4. Разпределение на дейностите между членовете на ДЗЗД Консорциум Урбан Груп  

5.5. Мобилизиране на използваните ресурси и разпределение на техническите средства 

5.5.1. Мотивация 

5.5.2. Разпределение на техническите средства  

5.6. Управление на качеството в ДЗЗД Консорциум Урбан Груп  

II. ПОДРОБЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Обвързаност между фазите, етапите, дейностите, очакваните резултати и сроковете 

за изработване на ОУПО Смолян – описани са в таблица 

2. Времеви график за изработване на ОУПО Смолян - В табличен вид е представен 

времеви график за изработване на поръчката 

3. Органиграма за изработване на ОУПО Смолян 

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

В табличен вид са представени всички идентифицирани от възложителя рискове, с 

посочване за всеки - стойност на риска; обхват, засегнати дейности и степен на 

въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска и степен на вероятност за настъпване на риска; 

мерки за преодоляване на риска и ограничаване на въздействието; дейности за 

мониторинг на риска; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки 

преодоляване на риска и ограничаване на въздействието. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 
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От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 – 15 от раздел 

III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14-8.15 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

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

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

 

5. 

 

ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Организация и методология за изпълнение на поръчката 

- Подробен времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

В представената Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

Участникът е декларирал, че в подадената Оферта конфиденциален характер има 

техническото предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него. 

При спазване разпоредбите на чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП и с оглед конфиденциалността на 

предложението на участника, описанието е направено въз основа изискуемото 

съдържание съгласно изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, 

като при публикуването на протокола не следва да се разкрива по същество съдържание 

на информацията с конфиденциален характер.  

Съдържание: 
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В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 – 15 от раздел 

III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14-8.15 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

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

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

 

6. 

 

„ВИДИ АРХ“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Организация и методология за изпълнение на поръчката 
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- Подробен времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

В представената Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

Участникът е декларирал, че в подадената Оферта конфиденциален характер има 

техническото предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него. 

При спазване разпоредбите на чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП и с оглед конфиденциалността на 

предложението на участника, описанието е направено въз основа изискуемото 

съдържание съгласно изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, 

като при публикуването на протокола не следва да се разкрива по същество съдържание 

на информацията с конфиденциален характер.  

Съдържание: 
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В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 
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предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Концепцията за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.15.3 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, участникът, като част от концепцията си за изпълнение на 

поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: да анализира 

дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от 

възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира 

подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и минимизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определения в 

техническото задание обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от 

участника цена; да опише предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал следните 

рискове: 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при иницииране и 

планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за изпълнение на 

дейностите по проекта. 2. Непостигане на индикаторите и целите по проекта, поради 

недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката. 3. Забавяне при 

извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на следващ етап от 

изпълнението на обществената поръчка. 4. Недобра комуникация, координация и 

взаимодействие между екипа на изпълнителя, екипа на възложителя и екипа на лицето, 

извършващо екологична оценка на Общия устройствен план на община Смолян. 

Възложителят в забележка към т.1 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение и приложенията към 

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

отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В 

представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всички рискове, идентифицирани от Възложителя, като в табличен 

вид са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от настъпване, степента на 

въздействие, оценка на стойността на риска и мерки за предотвратяване и намаляване 

риска, ведно с дейности за мониторинг, като липсва разграничение между посочените 

мерки за предотвратяване на настъпването, за минимизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване и за мониторинг, но по-същественото е, че липсва каквото и 

да било посочване на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Концепция за изпълнение на поръчката (О1), подпоказател Управление на 

риска (O1.2) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да 

съдържа дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
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7. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕНД-А5-ЕН“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща:  

- Организация и методология за изпълнение на поръчката 

- Подробен времеви график за изпълнение на поръчката 

- Стратегия за управление на риска. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

I.1. НАЧИН НА РАБОТА (НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА) 

I.1.1. Процедиране на ОУПО 

I.1.2. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

I.1.3. Механизъм за прилагане на ОУПО 

I.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАЗИТЕ 

I.2.1. ФАЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.2.2. ФАЗА ОБСЪЖДАНЕ. СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА  ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 

ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.2.3. ФАЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.2.4. ФАЗА СЪГЛАСУВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ 

ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.2.5. ОБЩО ЗА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

I.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

I.3.1. ФАЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО  

I.3.1.1 ЕТАП ПОДГОТОВКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА 

ОУПО 

а) Дейности по подготовката на Предварителния проект на ОУПО 

I.3.1.2 ЕТАП ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ В ЧАСТ АНАЛИЗ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ (ДИАГНОЗА) 

а) Дейности, свързани с Анализиране на регионалните проблеми 

б) Дейности, свързани с Анализиране на социално-икономически условия и проблеми 

в) Дейности, свързани с Анализиране на наличните териториални проучвания 

г) Дейности, свързани с Анализиране на обитаването 

д) Дейности, свързани с Анализиране на системата на здравеопазване 

е) Дейности, свързани с Анализиране на системата на образованието 

ж) Дейности, свързани с Анализиране на обектите, свързани с културата, 

включително обектите на недвижимото културно наследство 

з) Дейности, свързани с Анализиране на обектите, свързани със социалните дейности 

и) Дейности, свързани с Анализиране на наличната техническа инфраструктура 

й) Дейности, свързани с Анализиране на системата за отдих и туризъм 

к) Дейности, свързани с Изработване на текстовите материали на Предварителния 

проект на ОУПО в Част Анализ на съществуващото положение (диагноза) 

I.3.1.3 ЕТАП ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ В ЧАСТ ПРОГНОЗИ 

а) Дейности, свързани с Прогнозиране на социално-икономическо развитие на 
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общината 

б) Дейности, свързани с Прогнозиране на пространственото развитие на общината 

в) Дейности, свързани с Прогнозиране на екологичните условия съвмести изготвящ 

Част Екологична оценка на ОУПО 

г) Дейности, свързани с Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

на общината 

д) Дейности, свързани с Изработване на текстовите материали на Предварителния 

проект на ОУПО в Част Прогноза 

I.3.1.4 ЕТАП ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 

а) Дейности, свързани с Изработване на основните графични материали 

б) Дейности, свързани с Изработване на допълнителни графични материали 

в) Дейности, свързани с Изработване на баланс на територията 

I.3.1.5 ЕТАП ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУПО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

а) Дейности по предаването на Предварителния проект на ОУПО на Възложителя 

б) Организационни дейности във фаза Изработване на Предварителен проект 

I.3.2. ФАЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.3.2.1 ЕТАП ПОДГОТОВКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА 

ОУПО 

а) Дейности по подготовка за изработване на Окончателен Проект на ОУПО 

I.3.2.2 ЕТАП КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ТЕКСТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 

а) Дейности, свързани с Коригиране и допълване на текстовите материали на 

Предварителния проект в Част Анализ на съществуващото положение (диагноза) 

б) Дейности, свързани с Коригиране и допълване на текстовите материали на 

Предварителния проект в Част Прогнози 

I.3.2.3 ЕТАП ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ 

ПРОЕКТ ЧРЕЗ КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ГРАФИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 

а) Дейности, свързани с Изработване на основните графични материали чрез 

коригиране и допълване на основните графични материали на Предварителния проект 

б) Дейности, свързани с Изработване на допълнителни графични материали чрез 

коригиране и допълване на допълнителните графични материали на Предварителния 

проект 

в) Дейности, свързани с Изработване на баланс на територията 

I.3.2.4 ЕТАП ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУПО 

а) Дейности по изготвянето на Доклад за Изпълнение на препоръките към 

Предварителния Проект на ОУПО 

I.3.2.5 ЕТАП ПРЕДАВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУПО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

а) Дейности по предаването на Окончателния проект на ОУПО на Възложителя 

б) Организационни дейности във фаза Изработване на Окончателен проект 

I.4. ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.4.1. ФАЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО  

I.4.1.1 ЕТАП ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 

I.4.1.2 ЕТАП ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУПО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

I.4.2. ФАЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО  
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I.4.2.1 ЕТАП ПРЕДАВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТНА ОУПО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

I.4.3. ФАЗА ОБСЪЖДАНЕ. СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 

ПРОЕКТ НА ОУПО 

I.4.4. ФАЗА СЪГЛАСУВАНЕ. ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН 

ПРОЕКТ 

I.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ 

ЕКСПЕРТИТЕ 

I.5.1. МЕТОДИ НА РАБОТА НА ЕКИПА 

I.5.2. МЕТОДИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

I.5.3. МЕТОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРЕЗЕНТИРАНЕ 

I.5.4. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА (РЕ) 

I.5.5. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ СЕЛИЩНА МРЕЖА И УСТРОЙСТВО НА  

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

I.5.6. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 

I.5.7. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

I.5.8. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И СЪОБЩЕНИЯ 

I.5.9. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

I.5.10. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ГЕОДЕЗИЯ 

I.5.11. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

I.5.12. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ 

I.5.13. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ 

I.5.14. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ЕКОЛОГИЯ 

I.6. ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 

I.7. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

I.7.1. СЪВМЕСТИМОСТ НА МЕТОДОЛОГИЯТА С ПОДХОДА 

I.8. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

II. ПОДРОБЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. 

- Идентификация на риска 

- Анализ и оценка на риска 

III.1.  ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОСНОВНИ РИСКОВЕ, МЕРКИ ЗА 

ПРЕДОСТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И МИНИМИЗИРАНЕ/ЕЛИМИНИРАНЕ 

НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РИСКА 

III.1.1. ЗАБАВЯНИЯ В СЪГЛАСУВАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО НА ИЗГОТВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ 

III.1.2. ЗАКЪСНЕНИЕ В СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

III.1.3. ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ НА 

ПРОЕКТА 

III.1.4. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ ИЛИ НА ЕС; 

III.1.5. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО ЗАБАВА 

НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

III.1.6. ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ПРОДИКТУВАНИ ОТ 

НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

III.1.7. НЕДОСТАТЪЧНО ДОБРА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ЕКСПЕРТИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

III.1.8. ЛОША ИНФОРМАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ С ОСТАРЕЛИ ДАННИ В 

НЕПОДХОДЯЩИ ФОРМАТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГИС БАЗА ДАННИ. 

III.1.9. ЛИПСА НА ШИРОКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ФОРМИРАНЕ НА 

НЕГАТИВНО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ 
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III.2. ДЕЙНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ДОГОВОРА 

III.3. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА РИСКА 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Концепцията за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е анализирал всички дефинирани от възложителя рискове, а други 

различни рискове, идентифицирани от самия участник. Дори да се приеме, макар и с 

много условности, че част от посочените от участника рискове се доближават до 

дефинираните от възложителя, то не е налице какъвто и да е анализ по отношение на 

следните идентифицирани от възложителя рискове: 1. Затруднения на изпълнителя и 

ключовите му експерти при иницииране и планиране на проекта и изработването на 

систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта. 2. Непостигане на 

индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно ефективно изпълнение на 

дейностите по поръчката, тъй като: за тях не са описани форми на проявление, 

вероятност от възникване и степен на влияние; за тях не са идентифицирани подходящи 

мерки за предотвратяване на настъпването и минимизиране/елиминиране на последиците 

при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определения в техническото 

задание обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; не са 

описани предвиждания за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Съгласно 

изискванията на възложителя, закрепени в т.8.15.3 на раздел III „Указания за подготовка 

на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, като част от 

концепцията си за изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за 

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

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

за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на 

настъпването и минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че 

договорът да бъде завършен в определения в техническото задание обем, качество, срок, 

както и в рамките на предложената от участника цена; да опише предвижданията си за 

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

върху изпълнението на предложените мерки, като в посочената точка възложителят 

изрично е идентифицирал следните рискове: 1. Затруднения на изпълнителя и ключовите 

му експерти при иницииране и планиране на проекта и изработването на 

систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта. 2. Непостигане на 

индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно ефективно изпълнение на 

дейностите по поръчката. 3. Забавяне при извършване на съответните дейности, 

необходими за реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка. 

4. Недобра комуникация, координация и взаимодействие между екипа на изпълнителя, 

екипа на възложителя и екипа на лицето, извършващо екологична оценка на Общия 

устройствен план на община Смолян; и изрично е посочил, че важно и съществено за 

възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат 

конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на 

настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Възложителят в забележка към т.1 от 

утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, изрично е указал, че Участник, при който е налице липса в 

техническото предложение и приложенията към него на съответна изискуема съставна 

част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото задание, 

следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника Стратегия за 
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управление на риска не се съдържа наименованието на нито един от рисковете, 

идентифицирани от Възложителя. Участникът не е идентифицирал и разгледал 

идентифицираните от възложителя рискове, а различни и собствени рискове, както 

следва: Забавяния в съгласуването и одобряването на изготвените документи; 

Закъснение в сроковете за изпълнение на дейностите; Липса/недостатъчна 

координация, комуникация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; Промени в законодателството на Р България или на ЕС; 

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в документацията; Недостатъчно добра координация 

между експертите за изпълнение на договора; Лоша информационна осигуреност с 

остарели данни в неподходящи формати за изграждане на ГИС база данни; Липса на 

широко гражданско участие и формиране на негативно обществено мнение, като за тях 

са посочени оценка на риска по отношение на вероятност, въздействие, индикатори за 

възникване, мерки за предотвратяване и преодоляване на риска. В самостоятелни точки 

са описани общо дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора и 

контрол на предложените мерки. След като разгледа и анализира така представената 

стратегия за управление на риска комисията установи, че с известна доза условност 

идентифицираните от участника рискове покриват аспектите на следните дефинирани от 

възложителя рискове: 3. Забавяне при извършване на съответните дейности, 

необходими за реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка 

и 4. Недобра комуникация, координация и взаимодействие между екипа на изпълнителя, 

екипа на възложителя и екипа на лицето, извършващо екологична оценка на Общия 

устройствен план на община. По отношение обаче на рискове: 1. Затруднения на 

изпълнителя и ключовите му експерти при иницииране и планиране на проекта и 

изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта и 2. 

Непостигане на индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно ефективно 

изпълнение на дейностите по поръчката, липсва какъвто и да е  анализ, като за тях: не са 

посочени форми на проявление, вероятност от възникване и степен на влияние; не са 

идентифицирани подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да бъде 

завършен в определения в техническото задание обем, качество, срок, както и в рамките 

на предложената от участника цена; не са описани предвиждания за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и 

че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

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

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите по показател Концепция за изпълнение на поръчката (О1), 

подпоказател Управление на риска (O1.2) предполага изготвената от участника стратегия 

за управление на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от възложителя 

рискове, в това число: минимум една мярка за предотвратяване на настъпването и 

минимум една мярка за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на 

всеки един риск; дейности за  мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
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Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви комисията 

предлага за отстраняване следните участници:  

 ДЗЗД „ОУПО СМОЛЯН 2015“. 

 „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ“ ООД. 

 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЕАД. 

 „ВИДИ АРХ“ ООД  

 ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕНД-А5-ЕН“ 

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Концепция за изпълнение на поръчката (О1), включващ подпоказателите 

Подход на участника за изпълнение на обществената поръчка (O1.1) и Управление на риска 

(O1.2), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка 

на офертите следните участници:  

 ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“  

 ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 30.12.2015 г. 
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