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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 3 /25.01.2016 г., гр. Смолян 
 

 На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и във връзка с мое Решение № 13 от 

08.07.2015г., за откриване на 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“,  обявлението за 

която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0011 и във 

връзка с протоколи от работата на комисията, назначена със заповед № 1661 / 07.08.2015г. на 

кмета на община Смолян и приключила работа на 18.01.2016 г., както следва: - протокол № 1 

от 17.12.2015 г., протокол № 2 от 29.12.2015 г.,  протокол № 3 от 30.12.2015 г., протокол № 4 

от 04.01.2016 г. и  протокол № 5 от 18.01.2016 г.   

 

I. О Б Я В Я В А М  К Л А С И Р А Н Е Т О 

 
на 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”, както следва: 

На първо място класирам: ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“, 

с получена обща комплeксна оценка КО = 73,23  точки. 

На второ място класирам: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“,  

с получена обща комплeксна оценка КО = 55  точки. 

Мотиви: Налице са осем участници в процедурата, като двама от тях - ДЗЗД „РОДОПИ 

ПЛАН“  и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“,  са допуснати до оценка и класиране. 

Предложенията им са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и съдържат всички 

изискуеми от възложителя документи и информация, в това число изискуемите документи и 

информация съгласно раздел ІII.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. Офертите на участниците отговарят на всички минимални технически 

изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3. от обявлението за обществената 

поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

участие в обществената поръчка. Представили са в пълен обем и достатъчните изискуеми 

документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, 

наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката -  в съответствие с 
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нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали са се като 

утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за изработване на устройствени схеми, общи 

устройствени планове, подробни устройствени планове с обхват минимум 1 /един/ цял 

квартал и/или задания за изработване на общи устройствени планове, с изпълнени 

множество подобни услуги с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на 

изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от мен методика за 

оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за което 

са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед № 1661 / 07.08.2015г. на 

кмета на община Смолян, към които препращам. 

IІ. О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И Т Е   

У Ч А С Т Н И Ц И  О Т   У Ч А С Т И Е    
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”, както следва: 

1. ДЗЗД „ОУПО СМОЛЯН 2015“ 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1 т.3 от ЗОП 

във връзка с чл. 54, ал 1 от ЗОП.  

 Мотиви: 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 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, 
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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 теоретично 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 участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

рискове, като за тях е посочил техните 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 
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договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

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

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и в 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед 1661 / 

07.08.2015г.  на кмета на община Смолян -   протокол № 3 от 30.12.2015 г. 

2. „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ“ ООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1 т.3 от ЗОП 

във връзка с чл. 54, ал 1 от ЗОП.  

 Мотиви: 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 
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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 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 участника 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. 

 Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и в 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед 1661 / 

07.08.2015г.  на кмета на община Смолян -   протокол № 3 от 30.12.2015 г. 

3. „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЕАД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1 т.3 от ЗОП 

във връзка с чл. 54, ал 1 от ЗОП.  

 Мотиви: 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/; 
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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 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 
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(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. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и в 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед 1661 / 

07.08.2015г.  на кмета на община Смолян -   протокол № 3 от 30.12.2015 г. 

4. „ВИДИ АРХ“ ООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1 т.3 от ЗОП 

във връзка с чл. 54, ал 1 от ЗОП.  

 Мотиви: 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 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 
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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. 

5. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ СМОЛЯН – XXI”  

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1 т.4 от ЗОП 

във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 3от ЗОП.  

 Мотиви: Съдържащият се в офертата на участника Плик № 3 „Предлагана цена“ е 

прозрачен, в резултат на което при обичайни условия, без пликът да бъде излаган на пряка 

слънчева светлина, не само могат да бъдат визуализирани графични знаци, но и може да бъде 

установена предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката. Непрозрачен, по 

смисъла на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, е този плик, който при нормални условия и употреба не 

позволява през него да прозират графични знаци, които могат да бъдат прочетени и 

евентуално да се стигне до предварително узнаване на неговото съдържание. Плик № 3 

„Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на всеки участник, което подлежи на 

отваряне и оценяване по утвърдената методика за оценка на офертите. Понятието 

„непрозрачност” относно плик № 3 „Предлагана цена” е въведено с оглед гарантиране 

тайната на ценовите предложения на участниците до отварянето им на публичното заседание 

от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, като 

законодателната воля е да се елиминира и най-малката възможност за предварително 

узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден 

участник, което би могло да повлияе върху класирането на участниците. В този смисъл 

съгласно текста на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП, за да бъде отстранен участник от по-нататъшно 

участие в процедурата, е достатъчно пликът с ценовото предложение да позволява 

разпознаването на графични знаци, т.е. касае се до формално нарушение на материалния 

закон от страна на съответния участник. Възможността комисията за провеждане на 

процедурата да е узнала предварително някои от елементите на ценовото предложение, би 

довела до опорочаване на процедурата, ако участникът не бъде предложен за отстраняване, с 

оглед обективното оценяване на офертата по техническите показатели и императивната 

разпоредба на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и принципите от чл. 2 от ЗОП.  

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и в 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед 1661 / 

07.08.2015г.  на кмета на община Смолян -   протокол № 1 от 17.12.2015 г. 

6. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕНД-А5-ЕН“  

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1 т.3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал 1 от ЗОП.  

 Мотиви: 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 
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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 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 
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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. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и в 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед 1661 / 

07.08.2015г.  на кмета на община Смолян -   протокол № 3 от 30.12.2015 г. 

III.   О П Р Е Д Е Л Я М 
за изпълнител 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”, класирания на първо място участник както следва: 

 ДЗЗД „РОДОПИ ПЛАН“ 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: - 221 789.00 лева /словом двеста двадесет 

и една хиляди седемстотин осемдесет и девет лева / без ДДС.  

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от ППЗОП 

препис от настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му лично срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или по факс. 
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На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящето решение да бъде публикувано в 

профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред 

Комисия за защита на конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18. 
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