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ПРОТОКОЛ № 4 
 

за оценка на 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, 04.01.2016 г., в 10:00 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.37, ал.3, 

чл.69а, ал.2 и чл.71, ал.1 от ЗОП. 

 

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

съответствието на представените документите в Плик № 1 и Плик № 2 с изискванията на 

възложителя комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на участниците ДЗЗД 

„КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“ и ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“ по показателя 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. 
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 2. Указания за определяне на оценката по показателя Концепция за изпълнение на 

поръчката (О1), включващ подпоказателите Подход на участника за изпълнение на 

обществената поръчка (O1.1) и Управление на риска (O1.2): 

 

Концепция за изпълнение на поръчката (О1). 

Тежестта на показателя  Концепция за изпълнение на поръчката (О1) е 70 % /седемдесет 

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

показател е 70 /седемдесет/ точки. 

Общата оценка по показателя се определя по формулата: 

О1 = O1.1 + O1.2, където: 

- O1.1 е оценката по подпоказателя: Подход на участника за изпълнение на обществената 

поръчка - максимална оценка 50 точки. 

- O1.2 е оценката по подпоказателя: Управление на риска - максимална оценка 20 точки. 

Оценката по показателя Концепция за изпълнение на поръчката (О1) се формира на базата 

на изготвеното от всеки участник предложение за изпълнение на поръчката, включващо концепция 

за изпълнение на поръчката и приложенията към нея. 

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: 

 
 

Подпоказател O1.1: 

Подход на участника за изпълнение на обществената поръчка  

Макс. 

50 

точки 

За изготвената концепция за изпълнение на поръчката са налице следните 5 /пет/ 

обстоятелства: 

 Всеобхватно (всяка фаза е декомпозирана на етапи и всеки етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него) са описани фазите и включените в тях етапи в изпълнението 

на проектантската задача. 

 Описани са всички дейности, включени във всеки етап в изпълнението на проектантската 

задача съобразно документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

поръчка, като са описани и са обосновани последователността им и взаимовръзките между 

тях. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение и те не крият риск за 

спазването на заложените в договора срокове за изпълнение на поръчката и за качеството 

на това изпълнение. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем експертен състав съобразно спецификата на 

процеса на изпълнението, и същата съответства на описаната организация и управление на 

процеса на изпълнение, като подробно са описани задълженията и отговорностите на 

експертния състав при изпълнението на всички дейности в обхвата на поръчката и те са 

изцяло съобразени с професионалната компетентност на експертите. 

 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между отделните части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

50 

 точки 

За изготвеното техническо предложение са налице следните 4 /четири/ обстоятелства: 

 Посочени са фазите и включените в тях етапи в изпълнението на проектантската задача. 

 Посочени са дейности, включени в етапите в изпълнение на проектантската задача, 

съобразно документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, 

като са описани и са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем експертен състав съобразно спецификата на 

процеса на изпълнение, като са описани задълженията и отговорностите на експертния 

състав при изпълнението на поръчката, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

30 

точки 
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o В представянето на подхода на участника в описанието на фазите и включените в 

тях етапи в изпълнението на проектантската задача не е описан процесът на 

изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото 

задание и действащата нормативна уредба, като участникът единствено декларира 

ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е процес на изпълнението на 

дейности, които са неотносими към предмета на поръчката и участникът не е 

доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на договора, и/или се 

съдържат несъществени непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, 

липса на информация за дейности по изпълнението, конкретика по отделните 

действия и/или по организацията и управлението на процеса на изпълнение за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с проектните цели. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението на които не е 

видно разпределението на задълженията и отговорностите на експертния състав, 

или са установени несъответствия между описаните задължения и отговорности на 

експертния състав при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на 

поръчката, и професионалната компетентност на експертите. 

o Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между 

отделни части (приложения) на представената концепция за изпълнение на 

поръчката. 

За изготвеното техническо предложение са налице следните 4 /четири/ обстоятелства: 

 Посочени са фазите и включените в тях етапи в изпълнението на проектантската задача. 

 Посочени са дейности, включени в етапите в изпълнение на проектантската задача, 

съобразно документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, 

като са описани и са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем експертен състав съобразно спецификата на 

процеса на изпълнение, като са описани задълженията и отговорностите на експертния 

състав при изпълнението на поръчката, 

но са налице 2 /две/ от следните условия: 

o В представянето на подхода на участника в описанието на фазите и включените в 

тях етапи в изпълнението на проектантската задача не е описан процесът на 

изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото 

задание и действащата нормативна уредба, като участникът единствено декларира 

ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е процес на изпълнението на 

дейности, които са неотносими към предмета на поръчката и участникът не е 

доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на договора, и/или се 

съдържат несъществени непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, 

липса на информация за дейности по изпълнението, конкретика по отделните 

действия и/или по организацията и управлението на процеса на изпълнение за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с проектните цели. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението на които не е 

видно разпределението на задълженията и отговорностите на експертния състав, 

или са установени несъответствия между описаните задължения и отговорности на 

експертния състав при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на 

поръчката, и професионалната компетентност на експертите. 

o Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между 

отделни части (приложения) на представената концепция за изпълнение на 

поръчката. 

15 

точки 

За изготвеното техническо предложение са налице следните 4 /четири/ обстоятелства: 

 Посочени са фазите и включените в тях етапи в изпълнението на проектантската задача. 

 Посочени са дейности, включени в етапите в изпълнение на проектантската задача, 

съобразно документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, 

5 

 точки 
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като са описани и са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем експертен състав съобразно спецификата на 

процеса на изпълнение, като са описани задълженията и отговорностите на експертния 

състав при изпълнението на поръчката, 

но са налице следните 3 /три/ условия: 

o В представянето на подхода на участника в описанието на фазите и включените в 

тях етапи в изпълнението на проектантската задача не е описан процесът на 

изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото 

задание и действащата нормативна уредба, като участникът единствено декларира 

ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е процес на изпълнението на 

дейности, които са неотносими към предмета на поръчката и участникът не е 

доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на договора, и/или се 

съдържат несъществени непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, 

липса на информация за дейности по изпълнението, конкретика по отделните 

действия и/или по организацията и управлението на процеса на изпълнение за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с проектните цели. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението на които не е 

видно разпределението на задълженията и отговорностите на експертния състав, 

или са установени несъответствия между описаните задължения и отговорности на 

експертния състав при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на 

поръчката, и професионалната компетентност на експертите. 

o Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между 

отделни части (приложения) на представената концепция за изпълнение на 

поръчката. 

Забележка:  
„Всеобхватно“ следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което 

цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. отчетен е нейният 

специфичен обхват), както и са представени всички аспекти на описвания елемент; означава и 

предложение, което е недмусмислено / еднозначно и не налага необходимост от тълкуването му 

от страна на членовете на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

„Ясно“ следва да се разбира изброяване, което недвусмислено описва конкретния елемент (етап, 

дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) по начин, по който съответният елемент 

(етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) да бъде индивидуализиран сред 

останалите сходни или аналогични елементи (съответно етапи, дейности, задачи, отговорности, 

характеристики и т.н.); 

„Подробно / Конкретно“ следва да се разбира описание, което  съдържа информация за 

съответните елементи (етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.), но не се 

ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователност, обхват, съдържание, вътрешни 

взаимовръзки или други аспекти или факти, зададени от документацията за участие в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка и имащи отношение към конкретната поръчка; 

„Формално“ е описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката. 

„Адекватно / Относимо“ следва да се разбира предложение, отчитащо спецификата на 

настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния 

елемент от предмета и/или обхвата на поръчката, за който се отнася; 

„Несъществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение, 

включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, които не го правят 

неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна 

информация, недостатъчна аргументация или обосновка и други подобни.  

Несъществените непълноти/пропуски не водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката с 

оглед спазване в цялост на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата за 
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възлагане на настоящата обществена поръчка, но създават потенциални и неоправдани рискове 

досежно качество и/или срок за изпълнение.  

При установени несъществени непълноти / пропуски / несъответствия съответното предложение 

не е несъответстващо на изискванията на възложителя и не се предлага за отстраняване. 

„Съществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение, 

включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация, или на 

разпоредбите на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически 

изисквания, като например несъответствие между изискуемо съдържание и предложено/описано 

такова, несответствие между действие, предвидено в документацията, и предложено такова в 

фертата, и други подобни.  

Съществените непълноти/пропуски водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката с 

оглед спазване в цялост на изискванията досежно качество и/или срок за изпълнение, посочени в 

документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

При установени "съществени непълноти / пропуски / несъответствия" е налице несъответствие 

на офертата с изискванията на възложителя и съответният участник се предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

„Разумна увереност“ е 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 Техническото задание, както и 

идентифицираните от възложителя рискове за реализирането й. 

„Ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите при съпоставяне на 

действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

 

Подпоказател O1.2: 

Управление на риска  

Макс. 

20 

точки 

За изготвената стратегия за управление на риска са налице следните 3 /три/ 

обстоятелства: 

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

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

рисковете. 

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

изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

20 

 точки 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице 1 /едно/ от следните 

обстоятелства: 

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

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

рисковете, но 1 /едно/ от следните не е в сила: 

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

време на изпълнението на договора;  

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

предложените мерки. 

ИЛИ 

 В сила е следното: 

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

и/или за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете. 

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

на изпълнението на договора. 

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

предложените мерки. 

13 

 точки 
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За изготвената стратегия за управление на риска е налице 1 /едно/ от следните 

обстоятелства: 

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

минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете, но 1 /едно/ от 

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

време на изпълнението на договора;  

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

предложените мерки. 

ИЛИ 

 В сила е следното: 

o Предвидена/и е/са 1 /една/ мярка за преодотвратяване на настъпването и/или 1 

/една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от 

рисковете. 

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

на изпълнението на договора. 

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

предложените мерки. 

6 

 точки 

Забележка:  
„Ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите по мониторинг или контрол при 

съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

„Ефикасност“ е възможност за постигане на положителни резултати от използваните 

дейностите по мониторинг или контрол. 

 

 

ВАЖНО: 

 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение и 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. 

 

 

3. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

Резултатите от прилагането на изискванията за оценка по показателя Концепция за 

изпълнение на поръчката (О1), включващ подпоказателите Подход на участника за изпълнение 

на обществената поръчка (O1.1) и Управление на риска (O1.2), са закрепени таблично, както 

следва: 

 

Оценяван участник 

 

 

1. 

 

 

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“ 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

ПОДХОД НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (O1.1) 

 

5.00 точки  

 

Описание на техническото предложение: 

Съгласно протокол № 3 от 30.12.2015 г. 
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Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в предходния протокол от 

работата на комисията, към който препращаме. 

   Участникът е посочил фазите в изпълнението на проектантската задача – Фаза 1 

Предварителен проект на ОУПО и Фаза 2 Окончателен проект на ОУПО. Посочени са етапите в 

изработването на ОУПО Смолян – Проучване, анализ прогноза и диагноза (Етап I), Изработване 

на Ескиз на ОУПО Смолян (Етап IІ), Изработване на Предварителен проект на ОУПО Смолян 

(Етап IІІ), 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 ІV), като за междинния етап е указано, че изготвянето на ЕО и ОС не е 

предмет на настоящата обществена поръчка. 

   Посочени са дейности, включени в етапите за изпълнение на проектантската задача - Дейност 

1 – Подготовка, Дейност 2 – Проучване, Дейност 3 – Изготвяне на анализ и диагноза на 

съществуващото положение, Дейност 4 – Разработване на прогноза за демографско, социално-

икономическо и пространствено развитие, Дейност 5 – Изработване на Ескиз за ОУПО, Дейност 

6 – Обсъждане на Ескиза за ОУПО, Дейност 7 – Изработване на Предварителен проект на 

ОУПО, Дейност 8 – Изработване на Екологична оценка и Оценка за съвместимост на ОУПО, 

Дейност 9 – Обществено обсъждане на Предварителния проект, Екологичната оценка и 

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

Дейност 10 – Изработване на Окончателен проект на ОУПО. Показани са последователността и 

взаимовръзките между отделните дейности. При описанието на дейностите, с изключение на 

дейност 2 и дейност 3, участникът е посочил целите, обхвата и резултата от съответната 

дейност, както и данни и информация от предходни дейности, които ще се използват на 

съответния етап, като представената последователност и взаимовръзки между отделните 

дейности са логически последователни и обусловени една от друга.      

По отношение Дейност 2 и Дейност 3 са посочени основна цел и очакван резултат, но липсва 

описание на процеса на изпълнение на съответната дейност (начина на изпълнение), включително 

не са посочени конкретните отделни действия на Участника, чрез които ще бъде осъществено 

изпълнението. По отношение на Дейност 8 Участникът е отбелязал, че дейността не е предмет 

на настоящата обществена поръчка и не е ангажимент на екипа, разработващ ОУПО Смолян, а 

същевременно е посочил изискванията на нормативната уредба и на компетентните органи, 

които ще спази при разработване на екологичната оценка. 

   Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение, включително описание на 

задълженията и отговорностите на минимално изискуемите експерти, декларирана е готовност 

за ангажиране на допълнителни експерти за да бъдат покрити всички тематични области и 

осигуряване на допълнителен ресурс, на фигура са показани структурата и взаимодействието 

между екипа за изпълнение и с възложителя и други заинтересовани страни. Представено е и 

разпределение на дейностите между  членовете на обединението. Описани са процесите по 

мобилизиране  на ресурсите, разпределение на техническите средства и контрола на качеството. 

   Представена е организационната структура на участника, включваща минимално изискуемия 

експертeн състав, като в табличен вид за всеки ключов експерт са посочени – специалност, 

квалификация, дейности и отговорности, а графично е показана структура и взаимодействие на 

екипа. В таблицата с представени роля, специалност, квалификация, дейности и отговорности в 

проекта на ОУПО Смолян на експертите, включени в екипа на Участника, за Експерт „Селищна 

мрежа и устройство на урбанизирани територии“ е посочено, че част от неговите 

отговорности включват и да организира, планира и координира всички дейности по изготвянето 

и вземането на решенията по всички части на проекта, съобразени със спецификата на 

територията, целите и задачите му и нормативните, процедурни и бюджетни изисквания, да 

следи и координира развитието на проекта, да осъществява постоянна връзка между 

изпълнителския екип и Възложителя и да информира своевременно и двете страни за 

извършваните проектантски дейности по графици и етапи, за настъпили промени, за възникнали 

проблеми и предложенията и препоръките за тяхното отстраняване, както и да отговаря за 

връзката и със всички засегнати и заинтересовани страни от предвижданията на проекта. 
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Изброените задължения  и отговорности дублират задълженията  и отговорностите на 

Ръководителя на екипа. Експерт „Селищна мрежа и устройство на урбанизирани територии“ 

няма необходимата професионална компетентност да извърши тези от тях, свързани с 

техническата инфраструктура. Налице са дейности от техническото задание, при 

изпълнението на които не е видно разпределението на задълженията и отговорностите на 

експертния състав. От представеното разпределение на задълженията и отговорностите на 

експертния състав не е видно кой от експертите ще бъде пряко ангажиран и отговорен за 

изпълнението на дейностите, свързани с анализа на регионалните пространствени проблеми, с 

прогнозирането на пространствено развитие в частта основно предназначение на териториите, 

режими на устройство и параметри за натоварването им и развитие на урбанизираните 

територии, както и с изработването на Правила и нормативи за прилагане на Общия 

устройствен план на Община Смолян и на графичните материали в частта Актуализиран опорен 

план на общината и Общ устройствен план на общината. 

Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия между отделни части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката, а именно: Съгласно 

таблицата с разпределението на задачите между членовете на екипа по дейности, включени в 

изпълнението на проекта за ОУПО Смолян, в изпълнението на дейност Проучване се предвижда 

да вземат участие всички ключови експерти, съгласно Времевия график за изработване на ОУПО 

Смолян дейност Проучване се предвижда да бъде изпълнявана от 16-я до 45-я ден от периода на 

изпълнение на поръчката, а съгласно органиграмата за изработване на ОУПО Смолян, показваща 

обвързаността на предложените срокове, фазите, етапите и участието на експертите от 

проектантския екип, в периода от 1-я до 30-я ден от изпълнението на поръчката се предвижда 

да бъде ангажиран единствено Ръководителя на  екипа, а експерт „Електро-снабдяване и 

съобщения“ и експерт „Зелена система“ се предвижда да бъдат ангажирани след 60-я ден от 

периода на изпълнението на поръчката, а Експерт „Екология” се предвижда да бъде ангажиран 

след 90-я ден от периода на изпълнението на поръчката. 

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

налице следните четири обстоятелства: 

1. Посочени са фазите и включените в тях етапи в изпълнението на проектантската задача. 

2. Посочени са дейности, включени в етапите в изпълнение на проектантската задача, 

съобразно документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

поръчка, като са описани и са обосновани последователността им и взаимовръзките 

между тях. 

3. Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. 

4. Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем експертен състав съобразно спецификата на 

процеса на изпълнение, като са описани задълженията и отговорностите на експертния 

състав при изпълнението на поръчката, 

но са налице следните 3 /три/ условия: 

o В представянето на подхода на участника в описанието на фазите и включените в тях етапи в 

изпълнението на проектантската задача не е описан процесът на изпълнение на дейности, които 

следва да бъдат изпълнени съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, 

като участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е 

процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към предмета на поръчката и 

участникът не е доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на договора, и/или се 

съдържат несъществени непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на 

информация за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия и/или по 

организацията и управлението на процеса на изпълнение за осигуряване на качество, изпълнение в 

срок и съответствие с проектните цели. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението на които не е видно 

разпределението на задълженията и отговорностите на експертния състав, или са установени 

несъответствия между описаните задължения и отговорности на експертния състав при 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на поръчката, и професионалната 

компетентност на експертите. 
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o Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между отделни части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 5 точки по настоящия показател. 

 

 
 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (O1.2) 

 

20.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в предходния протокол от 

работата на комисията, към които препращаме. 

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

състои от встъпителна част,  в която  се посочват етапите на действие за преодоляване на 

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

идентифицирани в описателния документ, като в табличен вид за всеки от тях е посочено - 

идентифициран риск и 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.     

Участникът е предложил по 3 различни мерки, както за предотвратяване на настъпването, 

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

идентифицирани от възложителя. Така например по отношение на риска „Затруднения на 

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

на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта.“ участникът посочва като 

превантивни дейности: -  Осигурен необходимия минимален брой квалифицирани ключови 

експерти за изпълнение на поръчката; Осигуряване на допълнителен брой квалифицирани ключови 

експерти за изпълнение на поръчката; гарантиране на минимална вероятност от възникване на 

риска, на база опитът и професионалното ниво на проектантския екип, както и сертификатите 

за управление на качеството ISO 9001:2008 и за управление на околната среда ISO 14001:2004. 

Екипът залага също така на интензивна и ефективна комуникация с Възложителя и лицето, 

извършващо ЕО с цел предотвратяване на риска. Като корективни дейности са посочени – 

Създаване на адаптивна, гъвкава и ясна като структура организация на изпълнение на 

поръчката. Ключовите експерти за изпълнение на поръчката ще са с ясно дефинирани 

отговорности и задачи, което ще е предпоставка за успешно иницииране и планиране на проекта 

и изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите; При възникнала 

необходимост от допълнителен експертен ресурс, ДЗЗД Консорциум Урбан Груп има на 

разположение допълнителни експерти, със същия опит и квалификация, които ще се включат в 

проекта след съгласуване с Възложителя; При евентуално възникване на риска по вина на 

проектантите, недобрата комуникация, координация и взаимодействие ще бъдат отстранени в 

кратки срокове чрез създаване на гъвкава организация на работата, изготвена по правилата на 

Системата за Управление на Качеството (СУК) на ДЗЗД Консорциум Урбан Груп, който е 

сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008, и позволяваща бърза реакция по 

проблема, с цел успешното финализиране на договора. 

 Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки 

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

един от рисковете, идентифицирани от възложителя. 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 
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последователни, обусловени една от друга, обосновани и систематизирани. Описаните мерки 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 риска 

„Непостигане на индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно ефективно 

изпълнение на дейностите по поръчката“ участникът е разписал мерки за мониторинг, 

изразяващи се в дейности като: - текущо и наблюдение (мониторинг) на всеки етап и периодично 

докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване 

(реакции). За осъществяване на систематично наблюдение ръководителят на екипа и ключовите 

експерти ще преглеждат периодично (ежеседмично) целия риск - регистър. При възникване на 

внезапни събития риск-регистърът ще се разглежда извънредно без да се чака редовния преглед. 

За всички срещи на ръководителя на екипа и ключовите експерти, провеждани във връзка с 

прегледа и актуализирането на риск-регистъра се изготвя протокол, който отразява взетите 

решения. Ръководителят на екипа, чиято отговорност е процесът по управление на риска, ще 

одобрява попълнения риск-регистър. Наблюдение дали рисковия профил (вероятността и 

влиянието на идентифицираните рискове) се променя и да дава увереност на ръководителя на 

екипа, че процеса по управление на риска остава ефективен във времето и са предприети 

необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за екипа ниво;  Разработване в 

екипа на вътрешни правила (процедури), които да описват следните дейности: - Създаване на 

риск – регистър - Създаване на набор (система) от индикатори за мониторинг на риска; за 

превантивна защита от настъпване на риска; за възможно най-ранно диагностициране на риска 

и/или отчитане на потенциалната вероятност за настъпване на риска - Ежеседмичната 

комуникация и обмен на информация между Ръководителя на екипа и ключовите експерти 

относно идентифицираните рискове; - Следене от Ръководителя на екипа за реда и сроковете за 

извършване на регулярните прегледи на риск-регистъра; - Следене от Ръководителя на екипа за 

реда и сроковете за докладване на всички рискове, предприетите действия и ефекта от тях, 

както и за нововъзникнали събития; Ръководителят на екипа ще изисква от отделните ключови 

експерти, изготвянето на доклади за управлението на риска. Докладите ще съдържат данни за: -

предприетите действия във връзка с процеса по управление на рисковете; -изпълнението на 

планираните действия, заложени в регистрите на рисковете, информация за ефективността им 

и в случай, че те не са били ефективни, анализ на причините за това; -настъпила ли е промяна в 

описаните в регистрите рискове; -нововъзникнали обстоятелства, които могат да предизвикат 

промяна в отразените в регистрите рискове; 

 По отношение на мерките за контрол участникът предвижда дейности, изразяващи се в - 

Определяне на количествено измеримите и неизмеримите рискове, както и на вътрешните и 

външните източници на риск, което означава идентификацията на рисковите фактори в 

дейностите по проекта; Периодичният преглед на рисковия регистър на проекта има за цел да 

установи нейната адаптивност до каква степен тя се приспособява към промените във 

вътрешната и околната среда. Това се налага тъй като рисковия регистър представлява 

описание на рисковите фактори, оценката на Изпълнителя за вероятността те да се сбъднат, 

степента им на влияние върху дейностите, необходими за тяхното преодоляване или за 

формирането на резерви; - Регламентиране на реда и процедурите за оценка на риска, 

определянето и спазването на рисковите лимити, както и допускането на изключения в случаите 

на извънредни ситуации. Регламентацията изисква да се определи вида и количеството на 

информацията, необходима за оценка на риска; контролните и аналитичните процедури, на 

които тя трябва да се подложи; изпълнителите и сроковете за събиране обработка и 

документиране на данните - Вид, структура и периодичност на отчетите за риска. За 

документиране идентифицирането на риска се изготвя таблица на рисковите компоненти. В нея 

в класифициран вид се подреждат видовете риск, факторите, които ги предизвикват и оценката 

за вероятността от възникването им. Таблицата е част от рисковото досие на Изпълнителя, 

което съдържа пълна информация за изследваните варианти на риска, начините на тяхната 

проява и относимостта им към дейностите по проекта и служи на Ръководителя на екипа при 

изработване на рисковата матрица. - Наблюдение и периодична оценка за съответствие на 
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вътрешните правила и мерките за управление на риска съобразно пазарните условия и добрата 

практика. Като идентификатор за измерен от ръководството риск може да се използва 

методът на рисковия премиен фактор. Той се изразява в създаване на резерв за покриване на 

отрицателното въздействие от риска. 

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

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

всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от него методика 

за оценка на офертите, а именно: Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за 

предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за 

всеки един от 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 стойността на риска, вероятност от възникване на 

описаните рискове, извършена е оценка на степента на въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия показател. 

 

 

 

Оценяван участник 

 

 

2. 

 

 

ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“. 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

ПОДХОД НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (O1.1) 

 

30.00 точки  

 

Описание на техническото предложение: 

Съгласно протокол № 3 от 30.12.2015 г. 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в предходния протокол от 

работата на комисията, към които препращаме. 

     Участникът е посочил фазите в изпълнението на проектантската задача – Фаза 1 – 

Изготвяне на Предварителен проект на ОУПО и Фаза 2 – Изработване на Окончателен проект 

на ОУПО.  

Посочени са етапите в изпълнението, включени във всяка от фазите, а именно: Фаза 1 - Етап 1 

Подготовка, включващ Дейност 1 Създаване на необходимите условия/среда и организация за 

стартиране на същинската работа по проекта, Дейност 2 Идентифициране на заинтересовани 

страни и оценка на нуждите и очакванията на заинтересованите страни, Дейност 3 Анализ на 

съществуващи изходни данни, включително обвързаност със стратегически и планови документи 

на общинско, областно и национално ниво, Дейност 4 Събиране, обработката и интеграцията на 

необходимите данни в централизираната географска база данни; Етап 2 Изготвяне на анализ и 

диагноза на актуалното съществуващо положение, включващ Дейност 1 Изготвяне на целеви и 

проблемен анализ, Дейност 2 Изготвяне на обобщен SWOT анализ, Дейност 3 Актуализиране на 

плановата основа; Етап 3 Разработване на прогноза за пространствено, социално-икономическо 

и демографско развитие, включващ Дейност 1 Изготвяне на комплексна прогноза за социално- 

икономическото развитие, включващо демографското развитие в три варианта и прогноза за 

пространствено развитие, Дейност 2 Изготвяне на Правила и нормативи за прилагане на Общия 

устройствен план на Община Смолян, Дейност 3 Изготвяне на сценарии за развитие на 
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Общината; Етап 4 Изготвяне на Устройствена концепция, включващ Дейност 1 Актуализиране 

на опорен план на общината, изработен върху Опорния план в Плановото задание за изработване 

на Общ устройствен план на Община Смолян, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 

115 от ЗУТ и с отразени изводи и акцентирани проблеми от предходните два етапа, Дейност 2 

Визуализиране в графичен вид на конкретни устройствени решения, на база изготвените 

сценарии за развитие на общината, Дейност 3 Провеждане на обществено обсъждане на 

Устройствената концепция; Етап 5 Изготвяне на Предварителен проект на ОУПО, включващ 

Дейност 1 Избор на най- уравновесен вариант за развитие на Общината и отразяване на 

препоръките, събрани от всички заинтересовани страни по Проекта, Дейност 2 Изготвяне на 

финалните графични материали на Предварителен проект на ОУПО Смолян, Дейност 3 

Изготвяне на финалните текстови материали на Предварителен проект на ОУПО Смолян, 

включително предварителни Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план и 

Специфични правила и нормативи към общия устройствен план, Дейност 4: Обществено 

обсъждане на Предварителния проект; Фаза 2 - Етап 1 Изготвяне на Окончателния проект на 

ОУПО, на база процедирания Предварителен проект, включващ Дейност 1 Отразяване на 

препоръките от процедирането на Предварителния проект, Дейност 2 Изготвяне на финални 

текстови и графични материали, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и 

териториални администрации; Етап 2 Предаване на окончателен пакет документи, включващ 

Дейност 1 Изготвяне правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план, Дейност 2 

Изготвяне на специфични правила и нормативи към общия устройствен план.  

Представено е описание на изброените дейности, като са описани и обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, включително за всяка дейност са посочени 

- целта и, данни и резултати от предходни дейности, които ще се използват, нормативни и други 

изисквания, които ще се спазват, заинтересовани страни и участници в  изпълнението и,  

конкретния резултат, който ще се постигне и който съответно ще послужи като база за 

изпълнението на следващи дейности. При описанието на дейностите, участникът не се е 

ограничил до тяхното изброяване, а се съдържа информация за съответните елементи от 

изпълнението – дейности, задачи, отговорности, последователност и взаимовръзки, които са 

логически свързани и обусловени една от друга и като цяло са насочени към успешно изпълнение 

на поръчката, отчитайки специфичния и обхват. 

      Описани са организацията, която Участникът предвижда да създаде за изпълнението на 

поръчката, и начинът на управление и администриране на проектантския процес. Участникът е 

разработил методология за работа, чрез която да се гарантират желаните като количество и 

качество крайни резултати. Организацията на работа и разпределението на задачите между 

експертите е определено от техните специалности, като представеното разпределение 

осигурява ангажираност на съответните експерти във всички дейности, като ангажимента им 

е в съответствие с професионалната им компетентност, с цел максимална експертна 

обезпеченост на всеки етап от изпълнението на поръчката. Задачите включват работа „на 

терен“, он-лайн комуникация и офисна работа. Методите за организация на работа включват  - 

определяне правила за документооборота и за отчетността, мерки за управление и вътрешен 

контрол на екипа, както и за комуникиране с Възложителя и със заинтересованите страни, 

създаване на процедури на мониторинг и контрол на качеството. С оглед гарантиране на 

срочното изпълнение е отчетена ролята на координацията на работата и взаимодействието 

между служителите на Възложителя и Изпълнителя, ще се разчита на осигуряване на достъп до 

необходимата информация, съдействие пред местни, областни, регионални и национални 

структури за получаване на необходими документи и информация, осъществяване на текущи 

срещи, провеждане на консултации и обсъждания и т.н. Освен структурирането на екипа, 

разпределението на дейностите и отговорностите, взаимодействието  с участници и с други 

заинтересовани страни, участникът е представил и разпределението на ангажиментите между 

участниците в обединението по видове дейности. Представена е и системата за вътрешен 

контрол, която ще се прилага с цел гарантиране постигането на набелязаните цели и очаквани 

резултати, придържане към стандартите на добро управление и администриране на проекта, 

предотвратяване на грешки, навременно и качествено изготвяне на продуктите, обект на 
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поръчката. Участникът е представил и системата за комуникация и разпространение на 

информация, която ще обслужва връзките както в рамките на екипа, така и тези с 

ръководството на обединението и възложителя. Описани са комуникационните канали, 

включително различните видове мейл листи, писмена кореспонденция, работни срещи и др., като 

по този начин може да бъде осъществяван ежедневен мониторинг на работата, спазване на 

времевия график и минимализиране рисковете свързани с качеството на продуктите.           

     Участникът е представил своята организационна структура, включваща целия експертен 

състав съобразно изискванията на Възложителя, като са изяснени взаимовръзките и 

подчинеността в нея. За всеки от експертите са описани задълженията и отговорностите, 

които съответният експерт ще има при изпълнението на поръчката и дейностите, при 

изпълнението на които ще участва. Описанието включва освен целия минимално изискуем 

експертен състав и допълнително ангажираните експерти, като за тях са също са посочени 

задачи, отговорности и дейности, които ще изпълняват. Разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите е в съответствие с професионалната им компетентност, 

като представеното разпределение осигурява ангажираност на съответните експерти във 

всички дейности. Водеща роля при оперативното управление, финансовата отчетност, 

координацията, комуникацията с възложителя и оформяне на крайните резултати и продукти 

има ръководителя, но на всеки един етап той е подпомаган от съответните ключови и неключови 

експерти. Всеки експерт носи пряка отговорност за тематичните направления, за които 

отговаря, но е длъжен да се съобрази с ръководната и координираща роля на ръководителя на 

екипа. Така представената организация цели срочно и качествено изпълнение на услугата, 

отчитайки специфичния и обхват, чрез максимална експертна осигуреност на всеки етап от 

изпълнението, като експертите работят в тясно сътрудничество, синхрон и комуникация по 

между си, като си партнират при взимане на ключови решения, с оглед покриване на всички 

аспекти от изпълнението, изискващи съответните специфични познания. 

Налице е несъответствие между отделни части на представената концепция за изпълнение на 

поръчката, а именно: В таблицата, в която са представени основните експерти и техните 

конкретни задачи, дейности и отговорности в рамките на изпълнение на проекта за Ключов 

експерт 4 Водоснабдяване и канализация и за Ключов експерт 5 Електроснабдяване и съобщения 

наред с описанието на задълженията и отговорностите е посочено, че експертите ще участват 

в изпълнението на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3, Дейност 4, Дейност 6, Дейност 7, Дейност 

8, Дейност 9, а другите части на концепцията подобна номерация на описаните дейности не е 

използвана. 

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

налице следните четири обстоятелства: 

1. Посочени са фазите и включените в тях етапи в изпълнението на проектантската задача. 

2. Посочени са дейности, включени в етапите в изпълнение на проектантската задача, 

съобразно документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

поръчка, като са описани и са обосновани последователността им и взаимовръзките 

между тях. 

3. Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. 

4. Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем експертен състав съобразно спецификата на 

процеса на изпълнение, като са описани задълженията и отговорностите на експертния 

състав при изпълнението на поръчката, 

но е налице следното  условие: 

o Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между отделни части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател. 
 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (O1.2) 

 

20.00 точки  
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Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в предходния протокол 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 понятията риск, управление на 

риска, идентифициране на рисковете – регистър и оценка на риска. Подробно и изчерпателно са 

описани процесите по управлението на риска, идентификацията на риска, начините за оценка и в 

табличен вид са представени оценките на стойността на риска, вероятност и въздействие. По 

същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са идентифицирани 

в описателния документ, като за всеки един от тях са посочени и различни  проявни форми. Така 

например по отношение на риска „Забавяне при извършване на съответните дейности, 

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

участникът е описал следните /причини/ форми на проявление - неуспех при събиране на 

статистически данни, липса на изходна количествена информация за изготвяне на анализа;  

неразвити нагласи у хората за участие във формиране на общинските политики, като за всяка 

форма на проявление са оценени стойността на риска, вероятност и въздействие. Отделно от 

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

проявление на риска и източници на информация за проверка на индикаторите, като например за 

риска „Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при иницииране и планиране на 

проекта и изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта“, 

като Индикатори за проявлението на риска са посочени - Нереализирана встъпителна работна 

среща на екипа; Неактуализиран времеви график; Неправилно разпределени задачи и 

отговорности между експертите; Неспазване на системата за вътрешен контрол. Като 

източници за проверка на индикаторите са посочени - Протоколи от проведени работни срещи – 

вътрешни и външни; Актуализиран времеви график с разпределени задачи и отговорности между 

експертите. 

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 риска „Непостигане на индикаторите и целите по проекта, поради недостатъчно 

ефективно изпълнение на дейностите по поръчката“ и за формите на неговото проявление 

участникът посочва като превантивни дейности - провеждане предварително проучване на 

мнението на заинтересованите страни; провеждане на  обществено обсъждане за запознаване  с 

Концепцията на ОУПО Смолян и предварително проучване и запознаване на гражданите с 

предвижданията на екипа; съставяне на  протокол от проведеното обсъждане, като всички 

предложения и мнения на гражданите ще бъдат записани, ще се обсъдят с Възложителя и ще 

бъдат отразени при разработването на Предварителния проект на ОУПО; Създаване на 

ефективна комуникационна среда, като ще се даде възможност на гражданите за комуникация с 

екипа на Изпълнителя, като се предостави общ електронен адрес на обединението, за да може 

всички предложения на заинтересованите страни да бъдат описани; В екипа на Изпълнителя, ще 

бъдат поканени най-активните представители на заинтересованите страни, за да станат част 

от отстраняването на забележките, събрани по време на обществените обсъждания и да се 

скъси дистанцията между Изпълнителя и заинтересованите страни; Среща с Възложителя и 

вземане на решение дали проектът да мине във фаза „Предварителен”, отново; Разпространение 

на материали и информация с цел привличане на интереса на заинтересованите страни; 

Концепцията и Предварителния проект на  ОУПО на Смолян ще бъде оставен на видно място 

преди и след датите, насрочени за провеждане на Обществени обсъждания; Ще се проведе 

среща, на която ще бъдат поканени представители на местната власт, представители на 

регионалната колегия на КАБ и КИИП, които да се включат активно в процеса на обществени 

дискусии и които познават спецификата на проблема; Провеждане на повторно проучване и 

анализ на желанията на целевите групи за постигане на интеграция на проекта за ОУПО Смолян 

в средата; Повторно провеждане на Обществено обсъждане със заинтересованите страни; 

Сформиране на група, която ведно с работната група, отговаряща за проекта в Общината, да 
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разпространи работни материали, във връзка с предвижданията на новия ОУПО на Смолян; 

Качествено разработване на ОУПОС през първата фаза от изпълнението на проекта; Тясно 

придържане към спецификацията и заданието на проекта и ранно одобряване на предварителния 

проект от страна на Възложителя; Въвличането на екип с опит в планирането и изпълнението 

на проекти от този тип; Наемане и въвличане в проекта на допълнителния екип от експерти; 

Преразпределение на незаетите човешки ресурси в момента; Допитване до експерти в областта. 

 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. 

Отделно от това, участникът е предложил още 20 общи мерки, гарантиращи добрата 

комуникация, координация и изпълнение на дейностите. Като цяло, участникът правилно е 

определил превантивните и 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 и съответно форма но проявление. Получената максимална 

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

дейности за мониторинг на всеки риск и съответно за формите им на проявление по време на 

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

мерки. Така например по отношение на риска „Затруднения на изпълнителя и ключовите му 

експерти при иницииране и планиране на проекта и изработването на систематизиран подход за 

изпълнение на дейностите по проекта“ участникът е разписал мерки за мониторинг, изразяващи 

се в дейности като - Създаване на база данни с действащите нормативни изисквания за 

създаване на ОУПО и следене за нейното актуализиране; Провеждане на обучение на екипа по 

изпълнение на поръчката за запознаване с най-новите промени и идентифициране на възможните 

грешки, с цел да бъдат избегнати; Ръководителят на екипа следи за качеството на изработения 

краен продукт, проверява всяка разработка за съответствието и с нормативните изисквания; 

Провеждане на редовни работни срещи, на които да се обсъжда текущата работа и напредъка 

по изпълнение на дейностите; Създаване система за комуникация, координация и обмен на 

информация, както вътрешна за екипа, така и с представители на Възложителя; План за 

разпределение на човешкия ресурс по проекта, който постоянно се актуализира и следи от 

Ръководителя; Ръководителят на екипа проследява в реално време напредъка на работата на 

всеки експерт и следи за възникване на потенциален риск, система за комуникация, координация и 

взаимодействие във всеки етап на изпълнение на поръчката. 

По отношение на мерките за контрол участникът предвижда дейности, изразяващи се в 

постоянен контрол на идентифицираните рискови дейности, откриване на нововъзникнали 

такива, изпълнение на планираните дейности по отношение на риска; Прогноза на рисковете 

постоянно ще се преразглежда и оценява в края на всеки етап от изпълнението на обществената 

поръчка, като обсъжданията трябва да се осъществяват на работни срещи на целия екип; 

Контрол над изпълнението на заложените мерки ще има Ръководителя на екипа, като заедно с 

партньорите в обединението, ще се взема решение за най-адекватната стратегия за реакция във 

всеки отделен случай; Регулярни срещи ще се провеждат за отчитане на свършената работа, 

постигнатите резултати, срещнати проблеми и спазване на предварително поставени срокове; 

Ръководителят на екипа ще е подпомогнат в дейността си от Административен координатор, 

който ще следи конкретно за изпълнението на предложените мерки; Ръководителят на екипа 

следи за качеството на изработения краен продукт, проверява всяка разработка за 

съответствието и с нормативните изисквания; Ръководителят на екипа проследява в реално 

време напредъка на работата на всеки експерт и следи за възникване на потенциален риск 

система за комуникация, координация и взаимодействие във всеки етап на изпълнение на 

поръчката и др. 

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 
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положителни резултати. 

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

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

всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от него методика 

за оценка на офертите, а именно: Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за 

предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за 

всеки един от 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, стойността на 

риска, вероятност от възникване на описаните рискове, извършена е оценка на степента на 

въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия показател. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, комисията 

единодушно  

Р Е Ш И: 
 

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

1. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“. 

2. ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“. 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 08.01.2016 г. 

/осми януари две хиляди и шестнадесета година/ от 13:00 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. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 04.01.2016 г. 

 

Председател: 

арх. Мирослава Николова Шамаранова  

положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

инж. Евелина Лилкова Цонева  

положен подпис  

/………………..................../ 

инж. Йордан Щонов Щонов 

положен подпис  

/………………..................../ 

Василка Димитрова Гатешка  

положен подпис  

/………………..................../ 

Милена Милкова Хаджиева 

положен подпис  

/………………..................../ 
 


