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ПРОТОКОЛ № 4 
 

за разглеждане и проверка за съответствие на техническите предложения с 

обявените от възложителя условия в процедура по възлагане на обществена поръчка 

за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА 

ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 12 от 12.06.2020 г., 

вписано заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-

0005 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация 

на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154  

 

Днес, 30.11.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на 

третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, в изпълнение на заповеди № ОП-12/27.07.2020 г. и № ОП-16/19.11.2020 

г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Милена Хаджиева – главен юрисконсулт в дирекция  “ПНО”  в община Смолян 

Членове: 

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

инж. Хамди Моллов- главен експерт в дирекция „ СИОС“ в община Смолян 

Цветана Вълчева - младши експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Искра Шехова– главен експерт в дирекция „ФСДБ“ в община Смолян 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1-2 и чл.57, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1. 

                                                           
1 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с § 

131, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за обществените 

поръчки настоящата обществена поръчка, при спазване на изрично посочените в тези 

норми изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 1 ноември 2019 г.. Отчитайки 

отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването на разпоредби от 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154
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1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор, като на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП провери 

дали същите са подготвени и представени в съответствие с обявените от възложителя 

условия: 

 

1.1. "ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

О Р Г А Н И З А Ц И Я  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

- СЪЩНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
I. ОСНОВНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
3. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 
5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
6. НОРМИ, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ 

6.1.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА УСЛУГАТА 

- Закон за управление на отпадъците:  

-  Общи разпоредби 
- Компетентни органи 
- Финансиране на управлението на отпадъците 
- Информация и отчетност 
- Наредба № 2 за класификация на отпадъците 
- Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за 

- дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали 

- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смолян 

- Нормативни изисквания, произтичащи от рамкови закони и 

законодателство в други области 

- Закон за опазване на околната среда 
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- Закон за местните данъци и такси 

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

7. КОМУНИКАЦИЯ, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

7.1. Комуникации с Възложителя 

- Комуникационен процес 

7.2. Комуникация с обществеността, жалби и сигнали 

7.3.  Комуникация с органи на държавната власт и взаимодействие с 

институциите 
8. РАБОТНО ВРЕМЕ 
9. КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО 

9.1. Дейности за развитие и усъвършенстване на персонала 
9.2. Безопасност и охрана на труда 

9.3. Предпазни средства 

9.4. Мерки за управление и контрол на качеството при изпълнение на 

поръчката 

Участникът е представил схематично структурата си на управление. Предстявено е 

описание на задълженията и отговорностите на: - Управителят; Началник звено 

Смолян; Главен счетоводител; Юрисконсулт; Началник-транспорт; Сервиз и 

транспортен персонал, включително - Главен механик и Диспечер; Проверител дейност 

Чистота; Водачи на транспортни средства и ПС техника; Комунални работници 
10. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА 
11. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА 

12. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

ТЕХНИКАТА 
- Сервиз за поддръжка и материално-техническа база 
- ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ОБМЕН НА ДАННИ 

- КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

АВТОПАРКА 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Доставяне и разполагане на съдове за битови, отпадъци от опаковки и 

биоразградими отпадъци. 

2. ДЕЙНОСТИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 

2.1. Дейности по: сметосъбиране на твърди битови отпадъци; сметоизвозване на 

твърди битови отпадъци; и събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от отопление през зимния сезон и 

други отпадъци: 
- Видове отпадъци, изисквания, индикативни количества 
- Видове отпадъци, които са предмет на обществената поръчка 

- Честота на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на 

твърди битови отпадъци от специализираните съдове 

- Експлоатация, ремонт и почистване на контейнерите и кофи за отпадъци 
- Събиране и транспортиране на битови отпадъци от точките за събиране пред 

жилищни и обществени сгради 
- Обхват на работата 
- Комплект на оборудване 
- Основни технологични операции, които се изискват при претоварването 
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на ТБО от съдовете в сметосъбиращите автомобили 
- Технологична стратегия 
- Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери 

- Отчитане и измерване на дейностите по почистване 

- Критерии за определяне качеството на работата по сметосъбиране и 

сметоизвозване 

- Контрол и отчетност на изпълнението на дейностите 

2.2. Дейност по разделно събиране и извозване на отпадъци от опаковки - 

хартия, пластмаса, метал, стъкло и други, образувани на територията на община 

Смолян: 

- Видове отпадъци, изисквания, индикативни количества 
- Разделно събиране отпадъци от опаковки включват: - Хартии и картони; 

Пластмаси; Стъкло; Метали; Дърво; Смесени отпадъци от опаковки; Разделно 
събирани рециклируеми отпадъци 

- Обхват на работата 
- Комплект на оборудване 
- Технологични операции, които се изискват при претоварването на разделно 

събраните отпадъци от съдовете в сметосъбиращите автомобили 
- Технологична стратегия 
- Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране 
- Честота на извършване на услугата по разделно събиране на отпадъци от 

опаковки 
- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събраните отпадъци от специализираните съдове 
- Експлоатация, ремонт и почистване на съдовете за отпадъци 
- Събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за 

събиране пред жилищни и обществени сгради 
- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 
- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери 
- Отчитане и измерване на дейностите по разделно събиране на отпадъци от 

опаковки 
- Критерии за определяне качеството на работата по разделно събиране на 

отпадъци 
- Контрол и отчетност на изпълнението на дейностите 

2.3. Дейност по разделно събиране, съхраняване и извозване на битови 

биоразградими отпадъци, образувани на територията на община Смолян: 

- Видове отпадъци, изисквания, индикативни количества 
- Комплект на оборудване 
- Технологична стратегия 
- Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране 
- Честота на извършване на услугата по разделно събиране на биоразградими 

отпадъци 

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събирания битов биоразградими отпадък от специализираните съдове 

- Експлоатация, ремонт и почистване съдовете за отпадъци 

- Събиране и транспортиране на битовия биоразградим отпадък от точките за 

събиране пред жилищни и обществени сгради 
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- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

- Отчитане и измерване на дейностите по разделно събиране, съхраняването и 

извозване на битови биоразградими отпадъци 

- Критерии за определяне качеството на работата по разделно събиране на 

отпадъци 

- Контрол и отчетност на изпълнението на дейностите 
Събиране и транспортиране на Едрогабаритни неспецифични отпадъци 

- Технология за извършване на дейности по събиране на Едрогабаритни 
неспецифични отпадъци 

- Последователност на извършваните работи 
- Комплект на оборудване 

- Маршрути за транспортиране на Едрогабаритни неспецифични отпадъци до 

съоръжение за третиране 

- Отпадъци, оставени в непосредствена близост до съдовете за битови 

отпадъци - събират се и се транспортират при ежедневното почистване около 

съдовете 

- Събиране и транспортиране на строителни отпадъци формиран около 

съдовете за смет 

- Технология за извършване на дейности по събиране на строителни отпадъци 
- Последователност на извършваните работи 

- Комплект на оборудване 

- Събиране и транспортиране на градински отпадъци, образувани от 

домакинствата сезонно от еднофамилните жилища 

- Технология за извършване на дейности по събиране на градински отпадъци 

- Последователност на извършваните работи 

- Комплект на оборудване 

- Маршрути за транспортиране на градински отпадъци до съоръжение за 

третиране 

- Събиране и транспортиране на отпадъци от сгурия и пепел, генерирани 

сезонно от отоплението на домакинствата на твърдо гориво 
- Комплект на оборудване 
- Начин на изпълнение 

Предложение и мерки за недопуснане на препълване на съдовете и/или 

замърсяване на прилежащата им територия 
- Организация на дейностите по замяна на дефектирали съдове по време на 

изпълнението на договора 
- Мерки за обезпечаване на срочното и адекватно изпълнение на това 

задължение 

- Текущ мониторинг относно състоянието на разположените и обслужвани 

съдове за отпадъци, представени са предвижданията за: - Същност и обхват, 

Конкретни дейности за изпълнението, Описание на очакван ефект от 

изпълнението на мярката 

- Дружеството ще поддържа на склад резервни съдове, което ще позволява 

своевременната подмяна на дефектирали съдове. 

- Мерки за обезпечаване на срочното и адекватно изпълнение на това задължение 

- Конкретни дейности за изпълнението й 
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- Експерт, ангажиран с изпълнението 

- Описание на очакван ефект от изпълнението на мярката 
- Дезинфекция и измиване на контейнерите за отпадъци 
3. Дейности за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

- Обхват на дейността 
А. Метене 

- Дейност ръчно метене на улични платна 
- Оборудване и екип 
- Описание на работата 
- Контрол 
- Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета 
-  Екип и оборудване 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на отпадъци 
3.1. Дейност „Машинно метене на улични платна“ 
- Начин за изпълнение на дейността 
3.2. Дейност „Ръчно миене с маркуч “ 
- Начин за изпълнение на дейността 
3.3. Дейност „Миене на дюзи“ 

- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 

3.4. Дейност „Оросяване на улици и площади“ 

- Начин за изпълнение на дейността 

3.5. Уборка - ръчна или с помощта на инструменти- щипки, лопати, колички и 

др. 

- Критерии за извършване на дейността 

- Начин за изпълнение на дейността 

3.6. Почистване на улични оттоци 

- Критерии за извършване на дейността 

- Начин за изпълнение на дейността 

- Оборудване и екип 

- Действия за подобряване на качеството 
3.7. Почистване на нерегламентирани замърсявания 

- Начин на изпълнение 
- Оборудване и екип 

3.8. Почистване на уличните платна от наноси и кал 
- Механизирано почистване на уличните платна от наноси и кал 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността машинно почистване на улични платна от 

наноси и кал 
- Екип и оборудване 
- Ръчно почистване на уличните платна от наноси и кал 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Екип и оборудване 

Б. Допълнителни дейности към дейност метене: 

А. Дейност „Премахване (тесане или третиране) на нежеланата тревна 

растителност по улиците и обществените места, за които се изисква услугата 

по почистване 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Екип и оборудване 
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Б. Дейност „Спешно почистване на улиците, при разливане или катастрофи, 

включително извозване на отломки, трупове на безстопанствени животни и др. ” 

- Контрол 

- Екип и оборудване 

- Начин на изпълнение на дейността 

С. Дейност „Почистване на обществени места по заявка преди и след празници, 

панаири и други обществени събития“ 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Екип и оборудване 
- Честота на извършване на услугата по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване 
- Отчитане и измерване на дейностите по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ОБХВАТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА 
- ОБХВАТ 

- ЦЕЛИ 

- ПРИНЦИПИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

- ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И 

ПОДРАСТВАЩИТЕ 

- ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА чрез: -  

o Повишаване нивото на информираност и провокиране интереса на 

гражданите; 

o Обръщане на специално внимание на подрастващите и учениците, за 

създаване на трайни знания, умения и навици свързани с разделянето и 

оползотворяване на отпадъците; 

o Привличане на медиите за съдействие при реализация на дейностите с 

отпадъците и др. 
- Обучение и работа с обществеността и подрастващите 
- Цели на програмата 
- Обхват на програмата: 

o Всички подрастващи в детски градини, начални, средни училища и висши 

учебни заведения, учебни и подготвителни центрове в целия възрастов 

диапазон на обучение. 

o Всички граждани, обитатели на жилищни комплекси, кооперации и 

индивидуални жилища. 

o Институции, обществени организации и стопански субекти, които 

генерират битови и приравнени към тях отпадъци. 
o Местните печатни и електронни медии. 

o Основната цел е да се допринесе за намаляване на въздействията върху 

околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряването на 

ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите 

на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците. 

o Най-общо уврежданията на околната среда може да се систематизират 
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както следва: 

- Шум; 

- Отработени газове;  

- Неприятни миризми; 

- Вредности от запалване на отпадъците във или извън контейнерите; 

- Замърсяване на прилежащите до контейнерите площи от неправилно изсипани 

или в последствие разпилени отпадъци. 

- МЕТОДИ НА РАБОТА 

4. ОБХВАТ И ДЕЙНОСТИ, СЪОБРАЗНО ВИЖДАНЕТО НА „ЕКО РЕСУРС - 

Р“ ООД ЗА ПОДХОД, ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
5. ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
7. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

V. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ 

ДО ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И 

МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

- УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 
- Технологични рискове 

o Риск свързан с повреда с механизацията; 

o Риск, свързан с проблеми с техническото оборудване и 

вътрешнофирмената организация на персонала; 

- Екологични рискове: 
o Риск свързан с дефектирал съд за твърди битови отпадъци; 
o Риск свързан с преждевременно препълване на съдовете; 
o Риск свързан със замърсяване на повърхностни, подпочвени води и почва по 

време на изпълнение на дейностите; 
o Риск свързан със замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци 

площи; 
o Риск свързан със замърсено място за обществено ползване в община Смолян в 

следствие на проведено събитие; 
o Риск свързан с обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими 

улици за период, по продължителен от 24 /словом: двадесет и четири/ часа; 
o Риск свързан с вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни 

газове; 
o Риск, свързан с опазване на околната среда 

- Други рискове: 

o Риск, свързан с промяна на План-сметката за съответната година, водещ до 

промяна в организацията на изпълнение; 

o Риск, свързан с промяна в законодателството; 

o Риск, свързан с промени в организацията на Възложителя; 

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСА ПО АНАЛИЗА НА РИСКА 

ПОДХОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА 

1. Добро финансово управление: 

- Икономичност 

- Ефективност  

- Ефикасност 



 

 

9 

2. Адекватен вътрешен контрол 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- режим превантивен 

- режим криза 

- режим постфактум 

- Процеси в управлението на риска 

- Стратегия за управление на риска 

- Методи на Управление на риска 

o Ограничаване (управление) на риска 

o Прехвърляне на риска 

o Толериране на риска 

- Начини за осъществяване Управлението на риска 

- Етапи на процеса на управлението на риска 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- Външни рискове 

- Вътрешни рискове 

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ 

- Превантивни 

- Констативни 

- Корективни 

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 

- Управление на документите и записите 

- Информационна и комуникационна политика 

- Информационна сигурност 

МОНИТОРИНГ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ 

- Висок риск 

- Среден риск 

- Нисък риск 

МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- Ограничаване (управление) на риска 

- Прехвърляне на риска 

- Толериране на риска 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 
1 .Разглеждане на дейността при изпълнение на договора за обществена поръчка, по 
отношение на: -идентифициране на целите; нормативни актове, регламентиращи 
дейността; вътрешни правилници. 
2. Събиране на информация за рисковете - данни за промени в персонала и 
ръководството на структурните звена, извършвани предишни проверки на дейността, 
нормативни актове, регламентиращи дейността, информационни системи, връзки и 
взаимоотношения между структурните звена. 
3. Оценка на рисковете в стратегически аспект от ръководството на ЕКО РЕСУРС - 
Р ООД и Кмета на Община Смолян. 
ВТОРИ ЕТАП: 

1. Разглеждане на избрана дейност /процес/, съгласно сключения договор. 

2. Събиране на конкретна и подробна информация за дейността на структурната 

единица. 

3. Оценка на конкретните рискове в дейността се оценяват в оперативен аспект, 
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като се изхожда от задачите по оперативния план на структурната единица. 

4. Оценяват се въведените контролни дейности. 

5. Докладване и даване на препоръки. 

6. Осъществяване на контрол по изпълнение на препоръките. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР за 

обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 

чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“: 

Рискове, свързани с проблеми с техническото оборудване: 

- Повреда на механизацията 

- авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран персонал 
Рискове, свързан с опазване на околната среда - екологични рискове: 

- Рискове, свързани с вредното влияние върху въздуха, вкл. емисии на вредни 
газове: 

o Нискоекологична механизация 
- Риск свързан с замърсяване на повърхностни, подпочвени води и почва по време 

на изпълнение на дейностите 
- Риск свързан с замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи 
- Риск свързан с обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими 

улици за период, по продължителен от 24/словом: двадесет и четири/ часа 
- Риск свързан със замърсено място за обществено ползване на територията на 

община Смолян, вследствие на проведено събитие. 
За горепосочените рискове, участникът е представил - Аспекти на проявление на риска; 
Области и сфери на влияние; Момент на поява; Вероятност за настъпване на риска; 
Контролни дейности; Мерки за недопускане проявлението на риска и Мерки за 
преодоляване на последиците при настъпване на риска 
ДРУГИ РИСКОВЕ: 
Риск свързан със „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в община Смолян” 

- Превантивни мерки по предотвратяване на евентуани рискове при 
„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в Община Смолян” и тяхното минимизиране при 
евентуално настъпване 

o Нарушаване на „графика на извозване на отпадъците и_изпълнение на 
всички други дейности предмет на договора ” 

o Превантивни мерки по предотвратяване на евентуални рискове от 
нарушаване на графика на извършваните дейността и тяхното 
минимизиране при евентуално настъпване.  

- Цел на организацията за работа и мерките за изпълнение 
- Технологичен процес на събиране на отпадъците 
- Вид, брой и разполагане на съдовете 
- Измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО 
- Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъците 

Риск свързан с дефектирал съд за твърди битови отпадъци 
Риск свързан с преждевременно препълване на съдовете 
Риск от трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
Риск, свързан с промяна на План-сметката за съответната година, водещ до промяна в 
организацията на изпълнение 
Риск, свързан с промяна в законодателството 
Риск, свързан с производствени проблеми на изпълнителя, в това число проблеми с 
техническото оборудване и вътрешнофирмената организация на персонала 

- Рискове, свързани с персонала: 

o недобросъвестно поведение на служителите, текучество 

o неосигурена безопасност на трудовата среда - трудови злополуки 

ДОКЛАДВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И КОМУНИКАЦИЯ 
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- Вътрешна отчетност 

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ: 

МАТРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

VI. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА 

- ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта е да се осигури Управление на дейностите свързани с отпадъците по начин, който: 

- Не застрашава човешкото здраве; 

- Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие; 

- Създаване предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни 

компоненти на отпадъците, вкл. и на опаковките; 

- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 

- Намаляване на съдържанието на опасни вещества в отпадъците; 

- ПРИНЦИПИ 

- Принцип на предотвратяването; 

- Интегрирано управление на отпадъците; 

- Пълна отговорност и спазване на принципите “отговорност на производителя” и 

“замърсителя плаща” 

- Идентифициране на реални н потенциални рискове и опасности за околната 

среда и човешкото здраве, възникващи в процеса на дейностите — събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, едро габаритни неспесифични отпадъци, 

градински и биоразградими отпадъци и др. и такива от улично почистване на 

обществени площи. 

- Територии, попадащи в зоните на риск от замърсяване в процеса на извършване 

на дейностите по събиране, транспортиране и предаване за третиране на 

отпадъците; 

- Фирмен подход за решаване на проблемите, свързани с изпълнението на 

транспортните маршрути и обслужване на контейнерния парк, както и с опазване 

на околната среда и здравето на жителите на обслужваните селища. 

1. Превенция на дейностите, осигуряващи изпълнение на обществената 

поръчка 

2. Превенция на дейностите, потенциално генериращи проблеми с опазване 

на околната среда и защита на човешкото здраве. 

3. Поддържане на технически изправни и чисти специализирани съдове за 

събиране на отпадъци от населението и обслужващата сфера. 

4. Предприемане на разяснителни дейности сред жителите на обслужваните 

райони 

5. Поставяне върху контейнерите на стикери с подходящи символи и 

надписи за превенция на запалването и/или замърсяването им с небитови 

отпадъци. 

6. Незабавна реакция и предприемане на действия при възникване на 

проблеми, свързани с нарушаване на технологичния ритъм в процеса на 

извършване на дейностите с отпадъци, при сигнали от административните 

власти и гражданите. 
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7. Събиране на разпиляните отпадъци около контейнерите и почистване на 

площадките около контейнерите, в т.ч. и край подемното устройство на 

специализирания автомобил (ако възникне такава необходимост), след 

всяко обслужване. Тази дейност ще се извършва от работните екипи на 

сметосъбиращите автомобили. 

8. Измиване и дезинфекция на съдовете за сметосъбиране, съгласно 

изискванията на обществената поръчка. 

9. Ще се забрани нерегламентираното спиране на сметосъбиращите 

автомобили по трасето от територията на града до съоръжението за 

третиране на отпадъците, в районите на защитени местности и зони (ако 

има такива), в случаите, когато транспортните им маршрути до депото 

преминават през или покрай тях. 

10. Ще следва незабавна реакция за гасене на запалени контейнери след 

получаване на сигнали за това от граждани, общинската екослужба или 

контрольори на дружеството. Най-малко, двукратно през годината, ще се 

извършва симулативно проиграване, с работните екипи, на ситуация, 

свързана с гасене на запалени контейнери 

План на организация по изпълнение на мерките по управление и контрол на качеството 

при изпълнение на дейностите. 

- Превантивни природозащитни мерки 

- Инструктажи 

- Почистване 

Други: - Участникът е представил в табличен вид рискови събития при изпълнение на 

договора, като за вскяко от тях е посочил: - Дейности от предмета на договора,  

Възможни негативни влияния и Мерки за преодоляването им и конкретни действия. 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И 

РЕСУРСИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

- МЯРКА - Превантивни природозащитни мерки 

- МЯРКА – Инструктажи 

- МЯРКА – Почистване 

- МЯРКА - Ограничаване на шума от извършваните дейности 

- МЯРКА - Мерки за опазване качеството на атмосферния въздух при работа с 

МПС /ефективно използване на наличната механизация/ 

- МЯРКА - Ограничаване на въздействието върху птиците и животните в 

общината 

- МЯРКА - Ограничаване на въздействието върху растителността, попадаща в 

обхвата на общината 

За всяка от посочените мерки е представен план за организация по изпълнението. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

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

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, участникът е 

представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката, със 

съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал разпределението, броя 

на заетите лица, техните задължения и отговорности и оборудването, което ще се 
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използва при изпълнение на съответната дейност. Участникът представя в тази връзка 

начините ресурси за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор.  В техническото си 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности и поддейности, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Представен е подхода за изпълнение, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението, както и контрола, който ще се 

осъществява, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. 

Описан е процесът по изпълнение на всяка дефинирана от възложителя дейност, 

включително обхвата и съдържанието на дейностите, основните технологични 

операции, включени в съответната дейност, нейната честота на извършване, критериите 

за определяне качеството, технически средства и съоръжения, с които разполага и 

предвидения за изпълнението екип. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание и на организационните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката. 

Така например за изпълнението на дейностите по разделно събиране и извозване на 

отпадъци от опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и други, образувани на 

територията на община Смолян, участникът е разграничил и дефинирал различните 

видове отпадъци, изисквания, Обхват на работата; Комплект на оборудване; 

Технологични операции, които се изискват при претоварването на разделно събраните 

отпадъци от съдовете в сметосъбиращите автомобили; Технологична стратегия; 

Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране; Честота на 

извършване на услугата; Допустими технологични операции по събиране и 

транспортиране на разделно събраните отпадъци от специализираните съдове; 

Експлоатация, ремонт и почистване на съдовете за отпадъци; Събиране и 

транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за събиране пред жилищни 

и обществени сгради; Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци; 

Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на отпадъци от 

контейнери; Отчитане и измерване на дейностите; Критерии за определяне 

качеството на работата по разделно събиране на отпадъци и Контрол и отчетност на 

изпълнението на дейностите. Описанието не се свежда единствено до изброяване на 

дейностите и поддейностите, а е налице представяне на начина на изпълнение. 

Представени са изисквания, за които участникът ще следи с оглед качествено 

изпълнение на услугата; критериите за определяне качеството на работата, 

техническите средства и съоръжения, които ще се използват и предвидения за 

изпълнението на съответната поддейност екип. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата на 

поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен е 

начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще се използват. Предвижданията са 

съобразени с характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи 

отделните дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно 
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приемане на основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание. Предвижданията включват и 

управлението и начина на комуникация, включително: - Комуникации с Възложителя; 

Комуникация с обществеността, жалби и сигнали; Комуникация с органи на 

държавната власт и взаимодействие с институциите. Предложени са мерки за контрол 

на качеството на услугите, както и дейности за развитие и усъвършенстване на 

персонала; Безопасност и охрана на труда и предпазни средства. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника организация 

за изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, съгласно 

планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на поръчката, 

предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване, контрол 

и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно процесът по анализ и управление на риска, представяне на 

дефинираните от възложителя и допълнителни идентифицирани от участника рискове, 

групирани и определени като – технологични, екологични и други рискове. 

Представени са процесите по анализ и управление на риска, включително: - 

идентифициране на рисковете; контролни дейности; информация и комуникация; 

мониторинг; класификация на рисковете; матрица за определяне правата и 

отговорностите в процеса на управление на риска и т.н. 

На тази база е извършена оценка на всички дефинирани от възложителя рискове, като 

за всеки е оценена - Вероятност за настъпване на риска; Аспекти на проявление на 

риска; Области и сфери на влияние; Момент на поява и Контролни дейности. След като 

е извършил оценка на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и 

аспекти на проявление, описал е дейностите, върху които може негативно да повлияе 

сбъдването на съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за 

недопускане и преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така 

например по отношение на дефинирания от възложителя риск „замърсяването на 

прилежащи на съдове за битови отпадъци площи”, участникът е разписал превантивни 

мерки като: - Изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка с 
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качествени съдове за смет, отговарящи на висок стандарт; Поддържане на технически 

изправен контейнерен парк; Поддържане на резерви на налични контейнери. 

Поддържане на дежурно звено, което своевременно да изчисти своевременно 

замърсените площи и Периодични инструктажи на персонала относно действия при 

такива обстоятелства, непрекъснат контрол на територията на община Смолян. 

Участникът е предвидил: - Дежурно звено за отстраняване на аварийни замърсявания 

и/или почистване на замърсената територия. Обученият персонал на дружеството 

действа при спазване на изготвения план за действие, с оглед преодоляване на 

последиците при евентуално настъпване на риска. По същият начин участникът е 

идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всеки от дефинираните 

от възложителя рискове, така че договорът да бъде завършен в определените в 

техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление.  

Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и 

сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на 

въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора, като е предложил 

мерки за недопускане и предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  

похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на 

възникването, респ. негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият да 

бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

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

съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира заключение, 

че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, 

което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и 

постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

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

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  
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задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от 

възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допусне до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе 

си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение. 

1.2. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

2. ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

A. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

- ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР 

- ОПЕРАТИВНО ЗВЕНО 

- АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО 

- ОБРАБОТКА НА ДАННИ 

- МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

- ДИСПЕЧЕР 

- ДОСТАВКИ 

- ЗВЕНО РЕМОНТ И СЕРВИЗ 

3. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.1.  ПОЛИТИКА И ДЕФИНИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ 

- ОТГОВОРНОСТИ РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР 

- ОТГОВОРНОСТИ РЪКОВОДИТЕЛ АВТОТРАНСПОРТ 

- ОТГОВОРНОСТИ ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТ/ ИНСПЕКТОР 

- ОТГОВОРНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕКСКИ ЕКИПИ 

3.2. ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

3.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИДОВЕТЕ 

РАБОТИ 
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3.4. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

3.5. УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧСТВОТО 

- Предварителен контрол 

- Текущ контрол 

- Последващ контрол 

- Проверка на версията 

- Формиране на диагнозата 

- Проверка на резултата 

3.6. ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА 

4. ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 

4.2. ЕТАП НА ФАКТИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

4.2.1. КОМУНИКАЦИЯ, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЖАЛБИ И 

СИГНАЛИ 

4.2.2. КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.2.3. КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

4.2.4. КОМУНИКАЦИЯ С ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ 

4.2.5. КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВОТО 

4.2.6. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА 

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА 

4.2.7. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И 

ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ 

4.2.8. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА И ТЕХНИКА 

4.2.9. СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ- ПОДДРЪЖКА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

4.2.10. СЪСТОЯНИЕ НА СЪДОВЕТЕ И ТОЧКИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

4.2.11. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

5. НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

5.1. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

5.2. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 

ОПАКОВКИ 

5.3. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ 

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

5.4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

5.5. РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪДОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

5.6. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 
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ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

5.6.1. ДЕЙНОСТ РЪЧНО МЕТЕНЕ 

5.6.2. ДЕЙНОСТ МИЕНЕ 

5.6.3. ДЕЙНОСТ ОРОСЯВАНЕ 

5.6.4. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ 

5.6.5. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА ОТ НАНОСИ И КАЛ 

Б. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО 

ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И МЕРКИ 

ЗА ТЕХНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И КОНТЕКСТА 

- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- АНАЛИЗ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

- МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

- ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ 

- ТРЕТИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- РЕГУЛЯРЕН МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ И СРЕДАТА 

2. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

2.1. Р1: ПОВРЕДИ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 

2.1.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.1.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.1.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ - Р1: 

ПОВРЕДА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 

2.1.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.1.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.2. Р2: ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪЗДУХА, ВКЛ. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ 

ГАЗОВЕ 

2.2.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.2.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.2.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ - Р2: 

ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪЗДУХА ВКЛ. ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ГАЗОВЕ 

2.2.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.2.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.3. РЗ: ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ, ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ И ПОЧВА 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

2.3.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.3.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 
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2.3.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ - РЗ: 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ, ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ И ПОЧВА ПО ВРЕМЕ 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

2.3.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.3.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.4. Р4: ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТБО ПЛОЩИ 

2.4.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.4.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.4.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ Р4: 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТБО ПЛОЩИ 

2.4.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.4.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.5 Р5: ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ ПРЕДИЗВИКАЛ ЗАЛЕДЯВАНЕ И 

НЕПРОХОДИМИ УЛИЦИ ЗА ПЕРИОД ПО-ДЪЛЪГ ОТ 24 ЧАСА 

2.5.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.5.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.5.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ Р5: 

ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ ПРЕДИЗВИКАЛ ЗАЛЕДЯВАНЕ И НЕПРОХОДИМИ 

УЛИЦИ ЗА ПЕРИОД ПО-ДЪЛЪГ ОТ 24 ЧАСА 

2.5.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.5.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.6. Р6: ЗАМЪРСЕНО МЯСТО ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН В СЛЕДСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО СЪБИТИЕ 

2.6.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.6.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.6.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ Р6: 

ЗАМЪРСЕНО МЯСТО ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН ВСЛЕДСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО СЪБИТИЕ 

2.6.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.6.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

Приложения: 

1. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Събиране и транспортиране 

на ТБО“ 
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2. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Събиране и транспортиране 

на ТБО – пепел и сгурия /сезонно/“ 

3. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Разделно събиране на 

отпадъци от опаковки“ 

4. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Разделно събиране на 

биоразградими битови отпадъци“ 

5. Анализ на рисковете – представен таблично с посочване на аспектите на 

проявление на дефинираните от възложителя рискове, тяхната вероятност, 

въздействие и стойност, мерки за предотвратяване и мерки за намаляване на 

последиците. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

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

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, участникът е 

представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката, със 

съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал разпределението, броя 

на заетите лица, техните задължения и отговорности и оборудването, което ще се 

използва при изпълнение на съответната дейност. Участникът представя в тази връзка 

начините ресурси за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор.  В техническото си 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности и поддейности, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. В предложението на участника за изпълнение на 

поръчката се съдържа подробно описание и на организационните дейности, 

обуславящи изпълнението на поръчката, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - Подготвителен етап, който е 

свързан с подготвителни дейности като: - Организиране и провеждане на първоначална 

среща; Сключване на договора за изпълнение; Дефиниране на отговорностите и 

линиите на комуникаця между представителите на Възложителя и Изпълнителя; 

Определяне и утвърждаване на местата, където са разположени съдовете за ТБО; 

Съгласуване и приемане на график и маршрути; Мобилизация на необходимите 

човешки ресурси- ръководни и изпълнителски екипи; Мобилизация на механизацията; 

Осигуряване доставките на необходимите съдове за събиране на отпадъци и т.н. 

Следващият етап включва дейностите по фактическото изпълнение предмета на 

договора. Представен е подхода за изпълнение, със съответно обосноваване и ресурсна 

обезпеченост за изпълнението, както и контрола, който ще се осъществява, което от 

своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. Описан е процесът по 

изпълнение на всяка дефинирана от възложителя дейност, включително обхвата и 

съдържанието на дейностите, основните технологични операции, включени в 

съответната дейност, нейната честота на извършване, критериите за определяне 

качеството, технически средства и съоръжения, с които разполага и предвидения за 

изпълнението екип. Така например за изпълнението на дейностите по Сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО участникът е разграничил и дефинирал различните видове 

отпадъци – Битови, Градински, Сгурия, Строителен отпадък, Улична смет, 
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Едрогабаритни неспецифични отпадъци и т.н., разработил е и е представил маршрутни 

графици за осигуряване на събирането и транспортирането на битови отпадъци и 

сезонното събиране и транспортиране на пепел и сгурия от специализираните съдове, 

представящи и ресурсната обезпеченост. Описанието не се свежда единствено до 

изброяване на дейностите и поддейностите, а е налице представяне на начина на 

изпълнение включително: -   Честота на извършване на съответната услуга - 

представена таблично с посочване на населено място/улица, периодичност и ден от 

седмицата, в който ще се изпълнява; основните технологични операции, които ще се 

извършват при сметосъбирането на ТБО от съдовете и сметоизвозващите автомобили, 

включващи дейности като: -изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; 

закачване, изсипване и откачване на съдовете от автомобила; връщане на съдовете на 

старото място; почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните работи; 

почистване на площадките около контейнерите от разпилени битови отпадъци. 

Представени са изисквания, за които участникът ще следи с оглед качествено 

изпълнение на услугата; критериите за определяне качеството на работата, 

техническите средства и съоръжения, които ще се използват и предвидения за 

изпълнението на съответната поддейност екип. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата на 

поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен е 

начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще използват. Предвижданията са съобразени с 

характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи отделните 

дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание. Предвижданията включват и 

управлението и начина на комуникация, включително: - Комуникации с Възложителя; 

Комуникация с обществеността, жалби и сигнали; Комуникация с органи на 

държавната власт и взаимодействие с институциите. Предложени са мерки за контрол 

на качеството на услугите и управление на несъответствия; Контрол върху осигуряване 

на качството, включително: - предварителен контрол, текущ контрол, последващ 

контрол, проверка на версията, формиране на диагнозата, проверка на резултата, както 
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и осигуряване качеството на труда. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника организация 

за изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, съгласно 

планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на поръчката, 

предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване, контрол 

и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно дефиниране на понятието „риск” и процесът по  управлението на 

риска, включващ стъпки и инструменти като: - установяване на целите и контекста;  

идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; матрица на 

направения анализ на дефинираните рискове; оценка на рисковете; третиране на 

рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата. На тази база е извършена 

оценка на всички дефинирани от възложителя рискове, като за всеки е оценена - 

вероятността от настъпване, степента на въздействие и сфери на влияние. След като е 

извършил оценка на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и аспекти 

на проявление, описал е дейностите, върху които може негативно да повлияе 

сбъдването на съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за 

недопускане и преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така 

например по отношение на дефинирания от възложителя риск „вредно влияние върху 

въздуха, включително емисии на вредни газове”, участникът е разписал превантивни 

мерки като: - Редовна текуща и периодична поддръжка на техниката по отношение на 

отделяните вредни газове. Поставяне на стикери върху съдовете за ТБО, с подходящи 

символи и знаци за превенция от запалване на отпадъците в тях и замърсяването им с 

не битови отпадъци. Дружеството е въвело и прилага система за управление на 

дейностите по опазване на околната среда на база стандарт ISO, фирмата притежава 

сертификат ISO 14001:2015. Употреба на технически изправни транспортни средства и 

механизация, отговарящи на стандарт за емисиите от изгорели гзове ЕВРО 3 и по-

висок. 

Участникът е предвидил: - уведомяване на Възложителя и съответните държавни 

институции за възникналите проблеми, с цел разрешаването им; Пренасочване на 

човешки и технически ресурси за потушаване на пожари в горящи отпадъци в съдовете 

и около тях; При необходимост удължаване на работното време в рамките на закона; 

Обучение и квалификация на персонала с цел всеобхватното и точно прилагане на 

процедурите, свързани с изискванията на стандарт ISO 14001:2015; Изготвяне на план 

за действие при бедствия и аварии; Подмяна на технически неизправни транспортни 

средства с еквивалентни, отговарящи на по-висока категория на стандартите за вредни 

емисии от изгорели газове, с оглед преодоляване на последиците при евентуално 

настъпване на риска. По същият начин участникът е идентифицирал подходящи мерки 

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

последиците при настъпване на всеки от дефинираните от възложителя рискове, така че 

договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, 

качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. 
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Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление.Участникът е 

отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху 

изпълнението на дейностите по договора, като е предложил мерки за недопускане и 

предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  похвати и мерки, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. 

негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият да бъде 

предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

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

съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира заключение, 

че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, 

което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и 

постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

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

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от 

възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допусне до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе 

си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение. 

1.3. "МИТ И КО" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 
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изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА; 

Представено е описание на: 

- Дейностите, включени в обхвата на поръчката; 

- Екип за изпълнение на дейностите включващ:  

 Ръководител на екипа и диспечер за организиране на маршрутите за 

сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци - 1 бр.; 

 Шофьор на сметосъбиращ автомобил - 7 бр.; 

 Шофьор на товарен автомобил - 3 бр.; 

 Оператор на комбиниран багер/товарач - 2 бр. 

 Шофьор на водоноска - 2 бр.; 

 Общ работник/оператор на сметосъбираща надстройка - 14 бр.; 

 Общ работник за поддържане чистота на териториите за обществено 

ползване - 20 бр. 

Представени са отговорностите на горепосочените лица, предвидени за изпълнение на 

поръчката. 

- Необходимата техника, включваща: 

 Сметосъбирачни и сметоизвозни машини с вариопреса за обслужване на съдове 

тип „Бобър"-7 броя; 

 Товарни автомобили - 3 бр., от които 1 е оборудван за обслужване на системата 

за разделно събиране; 

 Челен товарач - 2 бр. 

 Водоноски - 2 бр. 

 Съдове за отпадъци тип „Бобър" с обем 1100 л. - 2200 броя; 

 Съдове за отпадъци тип „Кофа" с обем 240 л. -760 броя; 

 Съдове за отпадъци от опаковки с обем 1100 л. - 100 броя; 

 Съдове за пепел с обем 120 л. - 180 броя; 

 Съдове за битови биоразградими отпадъци литра тип „Бобър" с обем 1100 л. - 50 

броя. 

2. ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване 
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Отпадъците, които са обект на обслужване на настоящата поръчка са: 

 Битови отпадъци 

 Градински отпадъци, които се появяват сезонно от еднофамилните жилища; 

 Сгурия, оставена в близост до съдовете за битови отпадъци - появява се 

сезонно, от отоплението на домакинствата на твърдо гориво; 

 Други отпадъци, включително: - Отпадъци, оставени в непосредствена близост 

до съдовете за битови отпадъци - събират се и се транспортират при 

ежедневното почистване около съдовете; 

 Строителен отпадък, формиран около съдовете за смет; 

 Улична смет, образувана по тротоарните и уличните площи, главно в 

централната част на населените места, пред административни и обществени 

сгради. 

 Едрогабаритни неспецифични отпадъци, които се появяват периодично при 

масови акции на населението за почистване на сгради и квартални пространства 

или инцидентно. 

Броя и вида на съдовете за битови отпадъци, разположени по населени места, 

курортни комплекси и местности в общината и информацията за разстоянието от всяко 

населено място, курортен комплекс и местност в общината до Регионалното депо за 

битови отпадъци „Теклен дол", община Смолян са представени таблично. 

 Сметосъбиране на твърди битови отпадъци; сметоизвозване на твърди 

битови отпадъци; и събиране и извозване със самосвали (товарни автомобили) на 

градински отпадъци, сгурия от отопление през зимния сезон и други отпадъци 

 Честотата на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

– представени таблично. 

Посочени са основните технологични операции, които ще се извършват при 

сметосъбирането на БО от съдовете и сметоизвозващите автомобили 

 Събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци от точките за събиране 

пред жилищни и обществени сгради 

 Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

 Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери 

 Поддържане на съдовете за битови отпадъци 

 Дезинфекция на съдовете за отпадъци 

Критериите за определяне качеството на работата по сметосъбиране и 

сметоизвозване са: 

- Обработка на съдовете и връщане на определеното място; 

- Почистване на мястото на съда и около него; 

- Външен вид; 

За изпълнение на дейностите по сметосъбиране на твърди битови отпадъци; 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци; и събиране и извозване със самосвали 

(товарни автомобили) на градински отпадъци, сгурия от отопление през зимния сезон и 

други отпадъци, участникът е посочил  технически средства и съоръжения, с които 

разполага и предвидения за изпълнението екип.  

 Дейност по разделно събиране и извозване на отпадъци от опаковки - 



 

 

26 

хартия, пластмаса, метал, стъкло и други, образувани на територията на община 

Смолян 

 Видове отпадъци: - Хартии и картони; Пластмаси; Стъкло; Метали; Дърво; 

Смесени отпадъци от опаковки; Разделно събирани рециклируеми отпадъци; 

Представени са: 

- Честотата на извършване на услугата по разделно събиране на отпадъци от опаковки;  

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събраните отпадъци от специализираните съдове; 

- Събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за събиране 

пред жилищни и обществени сгради; 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци;  

- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на отпадъци от 

контейнери;  

- Критериите за определяне качеството на работата по разделно събиране на отпадъци 

 Дейност по разделно събиране, съхраняване и извозване на битови 

биоразградими отпадъци, образувани на територията на община Смолян 

Представени са: 

- Видове отпадъци; 

- Честотата на извършване на услугата по разделно събиране на биоразградими 

отпадъци 

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събирания битов биоразградими отпадък от специализираните съдове; 

- Експлоатация, ремонт и почистване съдовете за отпадъци 

- Събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за 

събиране пред жилищни и обществени сгради; 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци; 

- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери; 

- Критериите за определяне качеството на работата по разделно събиране на 

отпадъци 

2.2. Дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

Дейността поддържане чистотата на териториите за обществено ползване включва 

следните елементи: 

• Метене на териториите за обществено ползване - улици, тротоари и определени 

райони с помощта на утвърдените механични и ръчни методи, вкл. почистване 

на листопад, пясък и други сезонни замърсители; 

• Автоматично миене на определени обществени места. Оросяване на уличните 

платна-през летните месеци; 

• Уборка - ръчна или с помощта на инструменти - щипки, лопати, колики и др.; 

• Почистване на улични оттоци; 

• Почистване на нерегламентирани замърсявания; 

• Почистване на улични платна от наноси и кал. 

• Извозване на събраните отпадъци от улиците и други почистени места до 

площадката за депониране. 

Допълнителни дейности, които се отчитат към дейност метене: 

• Премахване (тесане или третиране) на нежеланата тревна растителност по 

улиците и обществените места, за които се изисква услугата по почистване; 

• Спешно почистване на улиците, при разливане или катастрофи, включително 
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извозване на отломки, трупове на безстопанствени животни и др.; 

• Почистване на обществени места по заявка преди и след празници, панаири и 

други обществени събития. 

Метене: 

Представени са: 

- Допустими технологии; 

Миене: 

- Оросяване; 

- Честота на извършване на услугата по поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване 

- Представен е екипът и техниката, която ще се използва за изпълнение на 

дейността. 

3. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

По време на изпълнение на поръчката, Ръководителят ще осъществява непрекъснат 

контрол на качеството на изпълнение, като ще следи за: 

- Измерване на количества и обеми за видовете работи, преди да бъдат 

предложени за актуване; 

- Контрол по спазване на организацията на движението; 

- Контрол по спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд; 

- Контрол и стриктно спазване на план за безопасност и здраве; 

- Контрол на механизацията и автотранспорта - Използване на автомобили и 

механизация, намиращи се в добро техническо състояние, преминали съответното 

техническо обслужване. 

- Контрол по опазване на околната среда и недопускане на замърсявания; 

Вътрешният контрол по време на изпълнение на обекта ще се извършва от Управителя на 

дружеството. 

Условията за контролирано изпълнение на тези дейности включват: 

- Наличността на работни инструкции и 00С, където са необходими; 

- Наличността на инструкции за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Използване на подходящо и безопасно оборудване; 

- Наличие и използване на лични предпазни средства; 

- Извършване на идентификация на опасностите и оценка на риска на работните 

места; 

- Да гарантира опазване на околната среда от замърсяване; 

Фирма „Мит и ко" ЕООД успешно е внедрила и поддържа: 

- Система за управление на качеството ISO 9001:2015; 

- Система за управление на околната среда ISO 14001:2015; 

- Система за управление на здравето и безопасността ISO 45001:2018; 

4. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 Отчитането на изпълнените дейности ще бъде на месечна база. Въз основа на 

ежедневните кантарни бележки „Мит и ко" ЕООД ще изготвя месечни справки и 

месечни протоколи и ще предоставя същите на Възложителя за одобрение. 

Управителят на „Мит и ко” ЕООД ще води комуникацията с Възложителят и 

контролните органи. Пряко отговорен за изпълнението на дейностите на територията на 

община Смолян е Ръководителят на екипа, който е подчинен на Управителя. 

Ежемесечно ръководителят на екипа ще изготвя протокол за извършената работа по 
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поръчката, която се одобрява от Управителя и Възложителя и на нейна база ще става 

разплащането между страните.  

Ръководителят на екипа ще координира работата на сметосъбиращите автомобили и 

техните екипажи, като следи за спазването на графиците и маршрутите за 

сметосъбиране. Ръководителят ще има задължението да уведомява Управителя за всяка 

нередност, която възпрепятства изпълнението на дейностите по обществената поръчка, 

а той от своя страна уведомява Възложителя. Управителят ще следи за спазването на 

всички срокове по отстраняване на неизправности по съдовете и подмяната на 

повредени такива, като ще уведомява Възложителя при отстраняването им. 

Управителят ще съдейства на Възложителя при проверки на контролни органи, 

свързани с изпълнението на дейностите по обществената поръчка. 

Представена е схема на взаимодействие с възложител и контролните органи. 

5. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО 

ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА И МЕРКИ 

ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

1. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Оценката на риска се осъществява на три етапа: 

1. Идентификация на риска - отчитане и обозначаване на възможните рискове и 

предпоставки, оказващи влияние върху качественото и навременно изпълнение на 

договора. 

2. Идентификация на вероятностите/причините за възникване на риска - събиране на 

информация за всички видове източници, от които може да възникне риска с 

евентуално влияние при изпълнението на договора, предмет на настоящия проект. 

Отчитане и обозначаване на причините за възникване на риска от събраната 

информация. 

3. Предприемане на ефективни мерки за преодоляване и/или предотвратяване на 

рисковите фактори при изпълнението на договора, предмет на настоящия проект. 

2. ВИДОВЕ РИСКОВЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА: 

Рисковете, които могат до доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугата са: 

- Повреда в механизацията; 

- Вредно влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове; 

- Замърсяване на повърхности, подпочвени води и почва по време на 

изпълнението; 

- Замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи; 

- Обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими улици за 

период, по-продължителен от 24 часа; 

- Замърсено място за обществено ползване в община Смолян в следствие на 

проведено събитие; 

3. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ ОТ НАСТЪПВАНЕ НА 

ОПИСАНИТЕ РИСКОВЕ 

- ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИТЕ НИВА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ – 

представени са таблично; 

- ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – представени са таблично; 

Оценка на риска е направена на база на описаните вероятностни нива за настъпвани и 

степените на въздействие на рисковете върху изпълнението на дейностите по договора 

– участникът е представил таблично оценка на дефинираните рискове, като за всеки е 
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посочена - Вероятност от настъпване, сфери на влияние и степен на въздействие. 

4. МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- Повреда в механизацията  
- - Спазване на всички експлоатационни и гаранционни условия за работа с 

механизацията; 

- Проверка на транспортните средства преди започване на работния ден; 

- Проверка на транспортните средства сред края на работния ден 

- Цялата механизация и оборудване при престой ще се съхранява и охранява на 

площадка на територията на община Смолян. 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с всички експерти и необходима механизация за 

обезпечаване на договорните си задължения; 

- „Мит и ко“ ЕООД разполага с необходимия финансов ресурс за обезпечаване 

изпълнението на дейностите; 

- Вредното влияние върху въздуха, вкл. емисии на вредни газове 

- Всички транспортни средства на Мит и ко ЕООД отговарят на европейските 

екологични стандарти; 

- Измиване на гумите на механизацията при напускане на депото; 

- Всички автомобили са снабдени с филтри за отработените газове, съгласно 

нормативните изисквания; 

- Превозът ще се извършва само със затворени превозни средства, за да не се 

разнася прах и газови емисии от вятъра; 

- Замърсяване на повърхности, подпочвени води и почва по време на 

изпълнението 

- Не се допуска разливи по време на товаренето и транспортирането на отпадъци; 

- При авариен разлив е осигурен абсорбент за обработка на разлива; 

- почистване на местата около съдовете за отпадъци след обслужване на съдовете; 

- По време на транспортирането се следи да не се разпиляват отпадъци; 

- Измиване на гумите на механизацията при напускане на замърсени обекта 

- Замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи 

- Почистване на местата около съдовете за отпадъци след обслужване на 

съдовете; 

- Всяко транспортно средство е оборудвано най-малко с една метла и лопата за 

почистване на отпадъците, които може да се разсипят или разпилеят при 

почистване, събиране и извозване 

- При авариен разлив е осигурен абсорбент за обработка на разлива; 

- По време на товаренето и транспортирането се следи да не се разпиляват 

отпадъци 

- Обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими улица за период, 

по-продължителен от 24 часа 

- Поддържане на наличната техника годна за работа при зимни условия. 

- Навременно почистване на натрупаните снегове и почистване на транспортните 

средства. 

- Всяко транспортно средство е оборудвано с зимни течност, зимни гуми, вериги, 

лопата, аптечка; 

- Осигурено подходящо работно облекло на персонала; 

- Осигурени лични предпазни средства 

- Замърсено място за обществено ползване в община Смолян в следствие на 

някакво събитие 
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- „Мит и ко" ЕООД разполага с допълнителна механизация, обезпечаваща 

изпълнението на услугата; 

- Осигуряване на необходимия персонал за извършване на почистване и метене на 

обществените места по време на събития; 

- След получаване на заявка от Възложителя, екипът на „Мит и ко" ЕООД ще 

бъде в готовност за изпълнение на услуга по почистване на места за обществено 

ползване и транспортиране на битови отпадъци във връзка с празници и други 

прояви; 

- Поддържане на наличната техника и персонал в готовност за извънредна работа; 

5. МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- Повреда в механизацията 

- Ремонт на техниката в лицензирани сервизи; 

- подмяна на механизацията с аналогична; 

- поддържане на налични резервни части в материално-техническата база на "Мит и ко" 

ЕООД 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на 

поръчката включена в ресурсната обезпеченост за периода на изпълнение. 

- "Мит и ко" ЕООД ще поддържа валидни застраховки на механизацията и 

оборудването за целият срок на договора. При настъпване на събитието, незабавно ще 

се свърже със застрахователя. 

- „Мит и ко" ЕООД поддържа резерв от контейнери и съдове. 

- Вредното влияние върху въздуха, вкл. емисии на вредни газове 

- Всички транспортни средства са с висок европейски екологичен стандарт; 

- Всички автомобили са снабдени с филтри за отработените газове, съгласно 

нормативните изисквания. 

- незабавно отстраняване при повреда в изпускателната система на автомобилите; 

при невъзможност да се отстрани повредата, автомобилът ще бъде сменен в 

аналогичен; 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с техника и механизация, повече от необходимата за 

изпълнението на договора; 

- Измиване на гумите на механизацията при напускане на депото; 

- Замърсяване на повърхности, подпочвени води и почва по време на изпълнението 

- Не се позволява разтоварване на отпадъци в близост до питейни водоизточници; 

- Разтоварването на битовите отпадъци ще се осъществява само на Регионално депо - 

Смолян 

- Незабавно отстраняване на разпилени отпадъци в райони на питейно-битови водоеми; 

- Избягване на маршрути за транспортиране на отпадъци в близост до питейни 

водоизточници; 

- Почистване на терените около съдовете за смет; 

- Налични средства за абсорбиране на разпилени разливи във всеки сметосъбиращ 

автомобил; 

- Всяко транспортно средство за битови отпадъци е оборудвано с метла и лопата за 

почистване на отпадъците, които може да се разсипят или разпилеят при почистване, 

събиране и извозване; 

- Замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи 

- След обслужване съдовете се връщат на същите места със затворени капаци; 

- Почистване на терените около съдовете за смет след обслужването им; 

- Налично оборудване за събиране на разпилени отпадъци във всеки автомобил; 
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- При авариен разлив е осигурен абсорбент за обработка на разлива, след което същия 

се събира и третира като опасен отпадък. 

- обезопасяване на мястото на разрива до пълното му почистване с обезмаслители и др. 

препарати 

- Обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими улица за период, по-

продължителен от 24 часа 

- гумите на автомобилите ще се поддържат с грайфер над 60%; 

- всички транспортни средства ще са с изправни чистачки; 

- Персоналът ще бъде оборудван с необходимото работно облекло и дъждобрани 

- Екипът на "Мит и ко" ЕООД ще е снабден с луга за опесъчаване, в случай на закъсали 

автомобили; 

- всички автомобили са оборудвани с вериги; 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с вископроходими автомобили при зимни условия 

- Замърсено място за обществено ползване в община Смолян в следствие на 

някакво събитие 

- Мобилизиране на допълнителна техника и човешки ресурси за бързо почистване след 

обществени събития; 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с допълнителна механизация, обезпечаваща 

изпълнението на услугата; 

- Наемане на допълнителен персонал по време на обществени събития; 

- Уведомяване на контролните органи при невъзможност за събиране. 

III. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА. 

Предлагани мерки, свързани с опазване елементите на околната среда: 

- С цел опазване на атмосферния въздух - Превозът се извършва със закрити 

сметосъбиращи автомобили, което не позволява да се разнасят отпадъци, прах и 

миризми от вятъра. Всички транспортни средства са с висок европейски 

екологичен стандарт. Използваната техника е оборудвана с необходимите 

филтри за изгорели газове. 

- С цел опазване на водите - При транспортирането и депонирането на 

отпадъците в регионалното депо ще се следи да не се допуска изтичане на 

инфилтрат по пътната мрежа и извън тялото на депото. Недопускане разливи и 

други аварийни ситуации, които да доведат до пряко или косвено замърсяване 

на повърхностните или подземните води, чрез правилна поддръжка и ремонт на 

наличната транспортна техника. Оборудване за почистване на разливи и 

абсорбиращи материали ще бъдат на разположение на персонала във всяко 

транспортно средство. При поддръжка и почистване на транспортните средства, 

както и съдовете за събиране на отпадъци, ще се следи за правилното третиране 

на отпадните води, което ще предотврати замърсяване на локални 

водоизточници. 

- С цел намаляване на шума - Транспортната техника е с висок европейски 

екологичен стандарт. При извършване на дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване не се очаква шумово натоварване над нормативно установените 

прагове. 

- С цел управление на отпадъците от извършваните дейности – Забранява се 

паленето на всякакъв род отпадъци, инертни отпадъци или други отпадъци ще се 

депонират само на определени за целта депа. Площите около съдовете за ТБО 

ще се почистват непосредствено след обслужване на съдовете. Съдовете ще се 
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поддържат в изправност, в добро санитарно-хигиенно състояние и в естествен 

вид с цел предотвратяване разпиляването на отпадъци. Периодично ще се 

извършва измиване и дезинфекция на съдовете. Персоналът ангажиран с 

ежедневния мониторинг за недопускане на препълване на съдовете ще 

сигнализира при установяване на замърсяване на прилежащи площи. 

Отпадъците образувани от ремонтни дейности и поддръжка на техниката в 

материално-техническата база ще бъдат съхранявани в отделни съдове и 

предавани за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите 

разрешителни. 

- С цел опазване на земи и почви - транспортните средства и оборудването 

отговарят на стандартите за емисия, ще се извършват периодични проверки и ще 

се вземат оздравителни мерки. Ще се следи транспортните средства да не бъдат 

пренатоварени, за да се предотврати изсипването и разпиляването при 

транспортирането на отпадъците. Ще се извършва ежедневен мониторинг за 

недопускане на препълване на съдовете. В случай на разлив на инфилтрат или 

изтичане на горива и смазочни материали от транспортните средства, същите ще 

бъдат почистени с подходящи абсорбиращи материали и предадени за 

последващо третиране. 

- С цел опазване на флората и фауната - Преди започване на изпълнението ще 

се проведе специален инструктаж на служителите за опазване на околната среда, 

растителния и животинския свят. Ще се контролира разливането на горива и 

смазочни материали от техниката, ще се спазват правилата за противопожарна 

безопасност. 

- Управление на опасни и лесно запалими вещества - смазочни масла и 

маслени течности, използвани за поддръжка на машините ще се 

складират в херметически затворени контейнери или ще се 

съхраняват в специални предвидени за целта зони.  

- Правни и други изисквания - включва компетентност, обучение и 

осведоменост. Ще се извършва обучение на всички служители и работници за 

опазване на околната среда, когато се назначават, след въвеждането на ново 

оборудване и/или нови технологии за извършване на работните дейности. Ще се 

изготвя и разпространява информация, процедури и насоки за управление на 

околната среда в следните документи: инструкция на Системата за управление 

на околната среда, процедури, инструкции, регистрирани документи и 

формуляри; Ще се осъществява контрол на документите и контрол на 

операциите. 

- Готовност и реагиране при извънредни операции - в случай на извънредни 

ситуации, свързани с околната среда, ще се предприемат специфични мерки за 

извънредните и аварийни ситуации, посочени в специални инструкции, 

разпространени на всички служители. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

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

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, 

участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката, със съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал 

разпределението, броя на заетите лица, техните задължения и отговорности и 
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оборудването, което ще се използва при изпълнение на съответната дейност. 

Участникът представя в тази връзка начините ресурси за изпълнение на всички 

дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Техническото задание и 

проекта на договор.  В техническото си предложение участникът е предложил 

организация за изпълнение на поръчката, обхващаща всички дейности и поддейности, в 

съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Представен е 

подхода за изпълнение, със съответно обосноваване и ресурсна обезпеченост за 

изпълнението, както и контрола, който ще се осъществява, което от своя страна да 

доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. Описан е процесът по изпълнение на 

всяка дефинирана от възложителя дейност, включително обхвата и съдържанието на 

дейностите, основните технологични операции, включени в съответната дейност, 

нейната честота на извършване, критериите за определяне качеството, технически 

средства и съоръжения, с които разполага и предвидения за изпълнението екип. Така 

например за изпълнението на дейностите по Сметосъбиране и сметоизвозване 

участникът е разграничил и дефинирал различните видове отпадъци – Битови, 

Градински,  Сгурия, Строителен отпадък,  Улична смет, Едрогабаритни неспецифични 

отпадъци и т.н., таблично е представен броя и вида на съдовете за битови отпадъци, 

които ще бъдат разположени. Описанието не се свежда единствено до изброяване на 

дейностите и поддейностите, а е налице представяне на начина на изпълнение 

включително: -   Честота на извършване на съответната услуга - представена таблично с 

посочване на населено място/улица, периодичност и ден от седмицата, в който ще се 

изпълнява; основните технологични операции, които ще се извършват при 

сметосъбирането на БО от съдовете и сметоизвозващите автомобили, включващи 

дейности като: -изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; закачване, 

изсипване и откачване на съдовете от автомобила; връщане на съдовете на старото 

място; почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните работи; 

почистване на площадките около контейнерите от разпилени битови отпадъци. 

Представени са изисквания, за които участникът ще следи с оглед качествено 

изпълнение на услугата; критериите за определяне качеството на работата, 

техническите средства и съоръжения, които ще се използват и предвидения за 

изпълнението на съответната поддейност екип. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата на 

поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен е 

начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще използват. Предвижданията са съобразени с 

характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи отделните 

дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 
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Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание.   

Предложени са мерки за осигуряване на качеството, разписани са контролни дейности 

по отношение на: -  организацията на движението; спазване на минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Контрол на механизацията и 

автотранспорта; Контрол по опазване на околната среда и т.н. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника организация 

за изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, съгласно 

планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на поръчката, 

предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване, контрол 

и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно оценката и управлението на риска и етапите за оценка, изброил е 

идентифицираните от Възложителя рискове и таблично е представил  вероятностните 

нива за настъпване и степените на въздействие на рисковете. На тази база е извършена 

оценка на всички дефинирани от възложителя рискове, като за всеки е оценена - 

вероятността от настъпване, степента на въздействие и сфери на влияние. След като е 

извършил оценка на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и аспекти 

на проявление, като е описал  дейностите, върху които може негативно да повлияе 

сбъдването на съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за 

недопускане и преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така 

например по отношение на дефинирания от възложителя риск „повреда на 

механизация”, участникът е разписал превантивни мерки като: - Спазване на всички 

експлоатационни и гаранционни условия за работа с механизацията; Проверка на 

транспортните средства преди започване на работния ден; При престой механизацията 

да се съхранява и охранява на определена площадка; разполагаемост с необходимите 

механизация, екип и финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на дейностите и 

др. Като мерки за преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска, 

участникът е предвидил - Ремонт на техниката в лицензирани сервизи и подмяна на 

механизацията с аналогична, налична е разполагаемост с механизация повече от 

необходимата за изпълнение на поръчката включена в ресурсната обезпеченост за 

периода на изпълнение и поддържане на налични резервни части в материално-

техническата база, поддържан резерв от контейнери и съдове; поддържане на валидни 

застраховки на механизацията и оборудването за целият срок на договора,  като при 

настъпване на събитието, участникът незабавно ще се свърже със застрахователя. По 

същият начин участникът е идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване 

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

на всеки от дефинираните от възложителя рискове, така че договорът да бъде завършен 
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в определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление. Участникът е 

отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху 

изпълнението на дейностите по договора, като е предложил мерки за недопускане и 

предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  похвати и мерки, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. 

негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият да бъде 

предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

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

съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира заключение, 

че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, 

което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и 

постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

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

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от 

възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допусне до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе 

си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение.  

1.4. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 
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разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3 и Декларация за 

конфиденциалност по чл.102 от ЗОП. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
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За съдържащата се в тази част информация участникът се е 

позовал на конфиденциалност, като в изпълнение на 

задължението на възложителя по чл.102, ал.1 от ЗОП същата е 

заличена при публикуване на този протокол в профила на 

купувача. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

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

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, участникът е 

представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката, със 

съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал разпределението, броя 

на заетите лица, техните задължения и отговорности и оборудването, което ще се 

използва при изпълнение на съответната дейност. Участникът представя в тази връзка 

начините ресурси за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор.  В техническото си 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности и поддейности, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. В предложението на участника за изпълнение на 

поръчката се съдържа подробно описание и на организационните дейности, 

обуславящи изпълнението на поръчката, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - Начален етап, който е свързан с 

подготвителни дейности като: - Преглед на съдовете; Мобилизиране на 

сметосъбиращите камиони, самосвалите и др. техника; подготовка на персонала; 

Организиране и провеждане на първоначална среща; сключване на договора за 

изпълнение; определяне и утвърждаване на местата, където ще се разположат съдовете 

за отпадъци; както и съгласуване на всичко друго относимо към процедурата. 

Следващият етап включва дейностите по същинско изпълнение предмета на договора и 

последният етап е свързан с приключване изпълнението на дейностите по договора. 

Представен е подхода за изпълнение, със съответно обосноваване и ресурсна 

обезпеченост за изпълнението, както и контрола, който ще се осъществява, което от 

своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. Описан е процесът по 

изпълнение на всяка дефинирана от възложителя дейност, включително обхвата и 

съдържанието на дейностите, основните технологични операции, включени в 

съответната дейност, нейната честота на извършване, критериите за определяне 

качеството, технически средства и съоръжения, с които разполага и предвидения за 

изпълнението екип. Така например за изпълнението на дейностите по Поддържане 
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чистотата на териториите за обществено ползване участникът е представил обхвата на 

дейността, начините за изпълнението и необходимата техническа обезпеченост. 

Описанието не се свежда единствено до изброяване на дейностите и поддейностите, а е 

налице представяне на начина на изпълнение включително: -   Представени са начините 

и технологиите за изпълнение на поддейностите, включени в обхвата на дейността;  

начините за отчитане и измерване на дейностите;  честота на извършване; Техника и 

човешки ресурси, които ще бъдат използвани за постигане количествените и 

качествените изисквания за дейността, включително ръководен и изпълнителски 

персонал, шофьори, специализирана техника и т.н. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата на 

поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен е 

начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще използват. Предвижданията са съобразени с 

характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи отделните 

дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание. Предвижданията включват и 

управлението и начина на комуникация, включително: - Комуникации с Възложителя; 

Комуникация с обществеността, жалби и сигнали; Комуникация с органи на 

държавната власт и взаимодействие с институциите. Предложени са мерки за 

управление и контрол на качеството и мерки за екологично управление, разписани са  

конкретни контролни дейности и политики, които ще се прилагат. Предвид 

гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника организация за 

изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, съгласно 

планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на поръчката, 

предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване, контрол 

и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 
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услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно дефиниране на понятието „риск” и процесът по  управлението на 

риска, включващ етапите по идентифициране на възможните рискове, анализ на 

рисковете и планиране на управлението им, след което започва процес на наблюдение и 

регулярно връщане към процеса на анализ. Приложена е обща схема на бъдещата 

цялостна програма за управление на рисковете. На тази база е извършена оценка на 

всички дефинирани от възложителя рискове, като за всеки е оценена - вероятността от 

настъпване, степента на въздействие и сфери на влияние. След като е извършил оценка 

на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и аспекти на проявление, 

като е описал  дейностите, върху които може негативно да повлияе сбъдването на 

съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за недопускане и 

преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така например по 

отношение на дефинирания от възложителя риск „Обилен снеговалеж, предизвикал 

заледявания и непроходими улици за период, по-продължителен от 24 /словом: 

двадесет и четири/ часа”, участникът е разписал превантивни мерки като: - 

Разполагаемост с добре подготвена и оборудвана техника за изпълнение на дейността 

при зимни условия, както и с добре квалифициран и инструктиран персонал отговорящ 

за качественото изпълнение на услугата; поддържане на контакти с - Гражданска 

защита, РУ „Пожарна безопасност и защита на населението, КАТ и други държавни и 

местни органи, постоянно ще се информира за метеорологичната обстановка, ще се 

поддържа контакт с фирмата изпълнител по зимно поддържане и снегопочистване в 

случай, че общината е възложила дейността на такава или ще е в директен контакт с 

възложителя; разполагаемост и с достатъчен брой резервна техника, която в случай на 

необходимост може да се включи при изпълнение на дейностите. Участникът е 

предвидил навременно включване в изпълнението на договора на допълнителен брой 

работници и техника в случай на необходимост, като се актуализира утвърдения 

график, след съответно съгласуване с възложителя, с оглед преодоляване на 

последиците при евентуално настъпване на риска. По същият начин участникът е 

идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всеки от дефинираните 

от възложителя рискове, така че договорът да бъде завършен в определените в 

техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление.  

Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и 
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сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на 

въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора, като е предложил 

мерки за недопускане и предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  

похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на 

възникването, респ. негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият да 

бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

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

съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира заключение, 

че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, 

което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и 

постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

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

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от 

възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допускане до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе 

си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение.  

 

2. При разглеждането на техническите оферта не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица.  

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и направените констатации комисията 

единодушно  

 

Р Е Ш И: 
I. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения следните участници: 

 

-  „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД  

- ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН“ 

- „MИТ И КО“ ЕООД  

- „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД 

 



 

 

45 

 II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

03.12.2020 г. от 10:00 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 своевременно посредством 

съобщение в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 30.11.2020 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Милена Хаджиева (положен подпис) 

 

 

 

Членове: 

инж. Васка Караджова (положен подпис) 

инж. Хамди Моллов (положен подпис) 

Цветана Вълчева (положен подпис) 

Искра Шехова (положен подпис) 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като 

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


