
П Р О Т О К О Л  № 2 

по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 и ал.3 от ППЗОП 
 

 от дейността на комисия назначена със Заповед № 849/31.05.2019 г. на Кмета  на община 
Белене – Милен Павлов Дулев, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получени 
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 
от ЗОП, с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди 
битови отпадъци на територията на община Белене“ публикувана с уникален № в РОП на 
сайта на АОП  00661-2019-0005, открита с Решение №  402/30.04.2019 г. на кмета на община 
Белене, с публикувано обявление в РОП на  30.04.2019 г. 
 
  Днес, 23.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Белене – гр. Белене, ул. България 
№ 35, етаж последен, зала № 26, комисия в състав:  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Адв. Христо Пламенов Ничев – консултант- външен експерт от списъка по чл. 229, ал. 
1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 1914,  
и  

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Инж. Миглена Живкова Паунова –инженер транспортно строителство, външен експерт 
от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 2033; 
2.  Инж. Виктория Иванова Янкова –инженер пътно строителство, 

  
 се събра, в изпълнение на Заповед № 849/31.05.2019 г. на Кмета  на община Белене – 
Милен Павлов Дулев – Възложител по чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, след изтичането на срока по чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП, за разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Съгласно посоченото в Протокол №1 от 31.05.2019 г. и в съответния 
срок по чл.54, ал.9 ППЗОП, са получени допълнително представени документи от следните 
участници: 
 1. Участник № 1 "Божков-Билд" ЕООД е представил на 28.06.2019 г. в 
определения от комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на 
протокола) в деловодството на Община Белене, запечатана и надписана съобразно 
указанията по Протокол №1 опакова със следното съдържание: 

Допълнителни документи съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП: 
а) Придружително писмо; 
б) Електронен носител – CD – с потворно попълнен еЕЕДОП, електронно подписан 

съгласно условията; 
в) Копия от застрахователни полици; 
г) Протокол-акт 16 подписан между Божков-Билд ООД и Главболгарстрой АД; 
д) Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП; 
е) Копия от дипломи и удостоверения на лица по ЗБУТ/КБЗ и контрол на качеството при 

изпълнение на СМР; 
ж) Копия на сертификати по БДС EN ISO – 9001:2015, 14 001:2015 и 18 001:2007; 
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 Във връзка с допълнително представените от участника информация в еЕЕДОП и 
документи, съгласно Протокол №1, и разглеждането им по същество от Космисията, на 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията реши с писмо Изх. 
№ 26-00/26/23.07.2019 г., да изиска от участника "Божков-Билд" ЕООД  представяне на 
допълнителни документи и информация, във връзка с уточнения по вече представена и 
налична информация или документи - в първоначалната оферта и/ли в допълнително 
представените такива с опаковка „Допълнителни документи съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП“ 
съгласно Протокол №1.  
  
 В изпълнение на указанията и в срока по писмо на Комисията с Изх. № 26-
00/26/23.07.2019 г. участникът "Божков-Билд" ЕООД предоставя с опаковка изпратена по 
куриер, заведена с вх.№26-00/26/30.07.2019г. следните уточняващи допълнителни документи и 
информация: 
 - Придружително писмо; 
 - Копия на заверение счетоводни баланси; 
 - Копие от договор за строителство между „Божков-Билд“ ООД и „Главболгарстрой“ АД 
с приложена остойностена КСС и допълнително споразумение; 

- Копия на Протоколи за установяване на извършването и заплащането на натурални 
видове СМР и обобщени сметки; 
 

 Комисията се събра на закрито заседание на 09.08.2019г. от 14:00ч., за разглеждане на 
уточняващите допълнителни документи и информация предоставени от участника, и 
съотнасянето им и преценяването им в единство с повторно представените такива в т.ч. и 
еЕЕДОП във връзка с Протокол №1. 
 От допълнително представените от участника документи и информация в еЕЕДОП 
декларирани обстоятелства след получаването му на Протокол №1, и на допълнително 
уточняващите документи и информация получени с опаковка на участника Вх. № 26-
00/30.07.2019г., е видно, че участника изчерпателно изяснява и коригира установените липси, 
непълноти или несъответствия на информацията съгласно изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор поставени от Възложителя и установени от Комисията отразени в 
Протокол №1, поради което същия преминава етапа на допускане съобразно изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя с предварително обявените 
условия.   
  
 С оглед на горното и на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията допуска 
участника "Божков-Билд" ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата и разглеждане 
на техническото му предложение. 
 
 Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП, включително и на допълнително представените за съответствие на участниците с 
изискванията към лично състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, 
комисията единодушно взе решение да продължи работата си с детайлно разглеждане на 
техническите предложения на допуснатите участници, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП и 
във връзка чл.57, ал.2 от ППЗОП, при което се получиха следните резултати: 

1. Участник "Божков-Билд" ЕООД: 
 
Техническото предложение на участника съдържа: 
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- Предложение за изпълнение на поръчката – съгласно Приложение №4; 
- Обяснителна записка към техническото предложение с описание на цялостния подход 

за изпълнение на обекта и съответните изискуеми елементи; 
- Предложен срок за изпълнение на техническата рекултивация – 4 месеца; 
- Предложен срок за изпълнение на биологичната рекултивация – 36 месеца; 
- Гаранционни срокове за изпълнените работи на обекта – 5 години; 
- Участникът декларира, че е запознат с разпоредбата на чл.39, ал.1 от ППЗОП и 

приема условията за изпълнение на поръчката. 
 
Предложението съдържа още:  

- Линеен график за изпълнението на дейностите по поръчката с Диаграма на работната 
ръка и диаграми на механизацията; 

- Електронен носител със сканирано техническото предложение по об. поз-я №1. 
 
 След проверка на техническото предложение на участника като задължителни реквизити 
на предложенията, комисията констатира, че същото отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя към съдържанието и попълването на отделните части и го допуска до по-
нататъшно участие в процедурата и оценка по показателите съгласно утвърдената от 
Възложителя методика за оценка. Офертата е оценена както следва (чл. 56, ал.3 и 57, ал.2 от 
ППЗОП):  
 

По показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП). 
 

Комисията, след като подробно разгледа и се запозна с предложеното от участника 
техническо предложение, констатира следното: Кратко описание на техническото 
предложение на участника: 
 

В образец Приложение №4, участникът е предложил срок за изпълнение на всички 
строително-монтажните работи по техническата рекултивация и предаването на обекта от 
Изпълнителя с констативен акт Образец № 15, подписан без забележки от 4 месеца. 

Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 месеца и започва да тече след 
приключване изпълнението на техническата рекултивация, съгласно чл.4 от Наредба №26 от 
2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и получаване на писмено известие от страна на 
Възложителя. 

Предложени са гаранционни срокове от 5 /пет/ години за всички видове изпълнени 
строително-монтажни работи, съобразени с предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
 

Представена е Организация за изпълнение на СМР, като са идентифицирани следните 
етапи: Първи етап - подготовка на „площадката”; Втори етан - изпълнение на видовете СМР; 
Трети етап - предаване строежа. Представен е Организационен план, като в табличен вид за 
всяка от видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи в 
съответствие със изискванията на Наредба 2 за ЗБУТ са посочени отговорник, срок и забележка. 
Представена е Технология на изпълнение за следните видове СМР: Изнасяне на отпадъците, 
депонирани извън тялото на депото; Преоткосиране и вертикално планиране; Разстилане, 
подравняване и уплътняване на отпадъците; Горен изолиращ екран; Рекултивиращ слой; 
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Площен дренажен пласт за атмосферни води; Управление на биогаз; Повърхностно 
отводняване; Подобряване условията на месторастене; Затревяване. 

Представена е Технологична последователност и взаимна обвързаност на СМР, като 
за всеки етап и дейност са посочени единица мярка, количество и продължителност. 
 

Направено е разпределение на отговорностите между ключовите експерти, като за 
всяка длъжност ( Технически ръководител; Специалист по контрол на Качеството и Специалист 
по Здравословни и безопасни условия на труд) са посочени работни задължения и 
разпределение на отговорностите. Посочени са задължения и отговорности на Операторите и 
работещите. Направено е разпределение на експортите по видове СМР, като за всяка дейност и 
етап са посочени отговорни експерти. 

Представена е комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите вкл. срещи със заинтересовани лица- Авторски надзор и Строителния надзор. 
Посочена е схема за интегриран модел на управление. 

Представена е Организация и мобилизация на използваните ресурси, по отношение 
на човешки ресурси и технически ресурси – механизация. Направено е Разпределение на 
човешките ресурси по видове дейности, като в табличен вид за всяка дейност е посочено ед. 
мярка, количество, продължителност, брой работници, квалификация на строителните 
работници, норма време за единица количество и общо норма време в човеко дни. По 
отношение на механизацията е направено разпределение по видове дейности, като за всяка 
дейност е посочено ед. мярка, количество, вид, мсм за единица количество, брой машини. 

Представени са Действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и 
оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или 
повредено оборудване), като са предложени превантивни действия и конкретни и адекватни 
дейности за отстраняване на последиците. Предвидено е  Създаване на приобектова 
работилница за отстраняване на дребни повреди по ръчните ел. инструменти; описана е Работа 
при непредвидени ситуации 

Представена е Организация и мобилизация на използваните материални ресурси. 
Подход за доставка на материалите, като е направено разпределение на материалите по 
видове дейности по вид и количество и е направено описание на техническите характеристики 
на основните видове материали. Представени са Мерки, които ще бъдат взети при закупуване и 
доставка на материали и подхода при Извозване и депониране на излишни земни маси и стр. 
отпадъци. 

Представени са Мерки за контрол на качеството, като са разгледани:  
1) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 

логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, при 
което са разгледани следните мерки: Влагане на качествени материали на Обектите; Контрол но 
логистиката; Мерки при избор на доставчиците; Мерки при съхранение и предпазване на 
продуктите; Контрол на влаганите материали. За всяка мярка са посочени Обхват на мярката; 
Лица, ангажирани с изпълнението на мярката и конкретните им задължения; Очаквани 
резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности с прилагането на мярката 
и Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката. 

2) Мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, при 
което са разгледани следните мерки: Осъществяване на контрол по време на изпълнение на СМР 
на обекта; Отчет за всички работи о г линейния календарен график и КС; Качествено 
изпълнение на предвидените дейности и наличие на сертификати на фирмата; Спазване на 
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пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и безопасно ползване на строежа; 
Комуникация между участниците; Контрол на механизацията по време на изпълнение на СМР; 
Използване на информация, подадена от Възложителя; Приемане на видовете СМР; Действия 
при умишлена вреда върху механизацията и извършени видове СМР. За всяка мярка са посочени 
Обхват на мярката; Лица, ангажирани с изпълнението на мярката и конкретните им задължения; 
Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности с прилагането на 
мярката и Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на 
мярката. 

Представени са Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението 
върху кръга засегнати лица. 

Представена е част Управление на Риска, като са разгледани следните рискове: 
Времеви рискове: 
- Закъснение при началото на започване на работите; 
- Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението; 
-Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на 

оборудване и материали; 
- Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на 

договора. 
За всеки от рисковете са разгледани категории, подкатегории и типове рискове и са 

посочени: възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска; мерки за 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за 
недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване 
на риска. 

Представени са Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, като са разгледани Съществуващи, възможни рискове за безопасността и 
здравето при работа на територията на съществуващото депо и мероприятия по безопасност и 
хигиена и Безопасност при работа със строителни машини. 

Представен е Линеен график и обяснителна записка към него. Към графика са 
приложени Диаграма на работната ръка и Диаграми на механизацията. От графика е видно 
продължителността на изпълнение на СМР-Фаза I-Техническа рекултивация от момента на 
откриване на строителна площадка до предаването на обекта с Акт Образец №15-120 
календарни дни (4 месеца) и Фаза II -Биологична рекултивация от 36 месеца до приключване на 
проекта. За всяка позиция в графика са посочени единица мярка, количество, продължителност, 
начало и край на изпълнение, брой работници и механизация по вид и брой. От диаграмата на 
работната ръка е видно разпределението на броя на работниците по дни за посочения в графика 
срок. От диаграмите на механизацията по тип машини е видно разпределението на броя на 
съответната машина  по дни за посочения в графика срок. Между диаграмите на работната ръка 
и механизацията и линейния график има съответствие. В обяснителната записка към графика са 
посочени принципите и начините на изпълнение на дейностите, като са разгледани 
последователния (цикличен) метод работите се извършват последователно една след друга; 
успоредния /паралелен/ метод и Смесеният метод на изпълнение. Участникът е уточнил, че ще 
ползва Смесеният метод на изпълнение, като същия представлява съчетание от последователния 
и паралелния. При него, следвайки технологичната последователност и изискването за 
осигуряване на достатъчен работен фронт на всяка група, постепенно се включват работите една 
след друга, така че в течение на времето се получава едновременно извършване на няколко 
работи. 
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Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на 

възложителя: 
 

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК – 
„БОЖКОВ - БИЛД “ ЕООД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 
Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

Предложение за Организация за изпълнение на СМР 

В предложената Организация за изпълнение на СМР са представени три етапа за 
изпълнение на поръчката, като са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му и подробно са описани 
подготвителни дейности, които участника ще предприеме за успешното му стартиране. 
Мобилизацията на ресурсите е правилно разчетена с определяне на местата за временно селище 
и депа за отпадъци, както и мобилизирането на изпълнителския и експертен състав. 
Изграждането на временна база и нейното поддържане е съобразено с нуждите на 
строителството.  Вторият етап е свързан със строителни работи. Посочените работи с техните 
обеми съответстват на тези в Техническата спецификация и Количествената сметка. Третият 
етап е свързан със задачите по предаване на обекта. Дейности са за преглед на изпълнените 
строителни работи и предаване на обекта и подписване на акт обр. 15. Направено е описание на 
технологичната последователност на предвидените дейности, отчитайки взаимообвързаността 
им, като за всяка дейност от предмета на поръчката е направено разпределение на ключовите 
експерти. Експертите са показани с описание на конкретните отговорности и задължения. 
Разгледаната схема на йерархичност е правилна. Посочените взаимовръзки са приемливи. 
Разпределението на задачите на експертите е показано за всеки един от етапите на изпълнение. 
Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачи по вертикалата. Посочено е 
разпределение на изпълнителския състав и механизацията. От посочените ресурси може да се 
направи извод, че същите са самодостатъчни да се реализират посочените обеми работи в 
предвидените срокове. Посочената механизация е съобразена с необходимите по вид и брой 
технически средства за изпълнение на работите по описаните технологии. По този начин ще се 
постигне добро сработване на групите и изпълнение на работите с максимално къси срокове с 
добро качество. Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната 
обвързаност. Посочената последователност е правилна. Спазена е технологичната 
последователност, като процесите са съгласно добрите практики и изисквания на ТС. 
Последователността от подписване на Протокол № 2а, през изпълнението до предаване на 
обекта с акт обр. 15 за Фаза I-Техническа рекултивация  са правилно разчетени. 
Последователността на дейностите от Фаза II -Биологична рекултивация от 36 месеца до 
приключване на проекта е представена правилно. Представени са методи за осъществяване на 
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложеното строителство. Формирани са отделните видове строителни работи и отделните 
видове организация. Организацията по време на подготвителния етап е добре описана. От там 
може да се проследи конкретната последователност на работите. Виждат се всички дейности 
след подписване на Протокол 2а. Подготвителните работи и направа на временното 
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строителство са отчетени да се изпълняват по график. Представена е организация на доставката 
на материалите, съобразно графика за изпълнение на строителството. Дейностите са достатъчни, 
за да се предаде без риск  обекта.  

 Описанието на технологията на всички видове работи е съобразена с изискванията на 
Техническата спецификация, с изискванията на действащото законодателство, на 
съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и 
проектната документация. Предложени са мерки за безопасност по време на строителство. 

 Разгледани са всички от идентифицираните рискове и е посочено как се редуцира 
негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигането на 
очакваните резултати. 

 Графикът за изпълнение представен от участника, представлява  строителната програма, в 
като са прецизирани съответните дейности, като същия е съобразен с технологичната 
последователност на строителните процеси, описани в обяснителната записка към Техническото 
предложение и е съобразен с Инвестиционният проект. Линейният график за изпълнение на 
строителните работи отразява всички посочени в КСС дейности и е придружен от 
съответстващи му диаграми на работната ръка и механизацията. Налице е пълно съответствие 
между Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график, като заложените срокове 
съответстват на предложените в Образеца на Техническото предложение и са съобразени с 
посочените от Възложителя максимални срокове за изпълнение на проекта. 

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на 
участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на 
офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните 
изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което допуска 
Участник № 1 – „БОЖКОВ - БИЛД “ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА УЧАСТНИК  „БОЖКОВ - БИЛД “ ЕООД 

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 
изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, 
се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието 
на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за 
участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката, поради което му се 
присъждат 40,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“. В тази 
връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на характеристиките, надграждащи 
техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на 
комплексната оценка на офертите, както следва: 

Проверка за наличие на надграждаща характеристика № 1: 

По отношение на Надграждаща характеристика № 1, участникът е направил 
разпределение на човешките ресурси по дейности и операции, като в табличен вид за всяка 
операция и дейност е посочено ед. мярка, количество, продължителност, брой работници, 
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квалификация на строителните работници, норма време за единица количество и общо норма 
време в човеко дни. По отношение на механизацията е направено разпределение по видове 
операции, дейности и задачи, като за всяка е посочено ед. мярка, количество, вид, мсм за 
единица количество, брой машини. Представен е подход за доставка на материалите, като е 
направено разпределение на материалите по видове дейности по вид и количество и е направено 
описание на техническите характеристики на основните видове материали. Представени са 
Мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материали и подхода при Извозване 
и депониране на излишни земни маси и стр. отпадъци. Формулирани са технически подходи за 
изпълнение,  резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. В 
предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с 
конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при 
изпълнението и спецификата на дейностите, задачите и операциите.  

В този смисъл се установява, че за всяка дейност и операция са посочени брой и вид на 
необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.), като се започне 
от подписването на Протокол № 2а и се стигне до Констативен акт образец 15 за Фаза I-
Техническа рекултивация  и се премине към Фаза II -Биологична рекултивация от 36 месеца до 
приключване на проекта.  

Подходът за изпълнение на поръчката е правилно подбран от гледна точка на срока за 
изпълнение и възможностите на участника да осигури на обекта работници, техника и 
материали. Оптимизираният подход, които предлага дава допълнителни възможности за гъвкав 
подход за изпълнение на работите.  

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 
надграждаща характеристика съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 
оценка и му присъжда допълнително 30 точки по показателя „Организация за изпълнение 
на поръчката“. 

Проверка за наличие на надграждаща характеристика 2: 

По отношение на Надграждаща характеристика № 2, участникът е представил подход за 
доставка на материалите, като е направено разпределение на материалите по видове дейности по 
вид и количество и е направено описание на техническите характеристики на основните видове 
материали. Представени са Мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на 
материали и подхода при Извозване и депониране на излишни земни маси и стр. отпадъци. 

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ 
инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване 
и ремонт на унищожено или повредено оборудване. 

Освен това са предложени  мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 
строителния екип, с които се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Всяка 
мярка е съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, 
ангажирани с изпълнението й, конкретните техни задължения за изпълнение на мярката и са 
посочени очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 
предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. 
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В предложението на участника са предвидени мерки при изпълнението, касаещи 
социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 
върху кръга засегнати лица. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 
надграждаща характеристика съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 
оценка и му присъжда допълнително 20 точки по показателя „Организация за изпълнение 
на поръчката“. 

Проверка за наличие на надграждаща характеристика 3: 

По отношение на Надграждаща характеристика № 3, участникът е представил мерки за 
управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана 
оценка (анализ) за вероятността и влиянието им, като  за всеки от рисковете са представени 
възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние; мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на 
риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, като по този начин е 
предоставен механизъм за отговор. В разработената рамка на рисковете са определени 
категории, подкатегории и типове рискове, която дава нагледна представа за естеството на риска 
и може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 
надграждаща характеристика съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 
оценка и му присъжда допълнително 10 точки по показателя „Организация за изпълнение 
на поръчката“. 

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на 
участника са в сила следните обстоятелства и характеристики, надграждащи техническото 
предложение: 

 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 
необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под 
„операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 
дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на 
всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за 
нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 
Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране 
на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на 
процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и 
технологичните условия за съответните СМР). 

 2. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ 
инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване 
и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на 
СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна 
на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, 
оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и 
организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на 
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