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П Р О Т О К О Л 

№2 

 

 От дейността на комисията, назначена със Заповед № 788/14.08.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и 

рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”, открита 

с Решение №632 от 16.07.2015г. на Кмета на Община Кърджали. 

На 31.08.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе първо открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 788/14.08.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  

отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. инж.Слави Димитров – мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

3. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – мл.експерт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени 

допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани: 

 „Симекс” ЕООД - документи, постъпили на 21.08.2015г., с Вх. № 53-00-1082. 

 Консорциум Кърджали 2015 - документи, постъпили на 27.08.2015 г., с Вх. № 

53-00-1090; 

  

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените допълнителни 

документи и повторна проверка на документите в Плик № 1 на участниците. В хода на 

работата на комисията бе установено следното: 

 „Симекс” ЕООД 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи за 

подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 Консорциум Кърджали 2015 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 
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С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи за 

подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно решение: 

1. Допуска до етапа на разглеждане на документите в плик № 2 на участниците в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници: 

 „Караман” ООД  

 „Симекс” ЕООД  

 “Саварона”ЕООД  

  „ПСФ Мостинженеринг”АД  

 Консорциум Кърджали 2015  

 „Пътстройинженеринг” АД  

Поради служебна ангажираност на членовете на Комисията, същата реши да проведе 

ново заседание за оценка на офертите по всички други показатели, различни от цената на 

23.09.2015г. от 10:00часа. 

На 23.09.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 788/14.08.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  

отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. инж.Слави Димитров – мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

3. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – мл.експерт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разгледа 

предложенията в пликове № 2 на участниците, допуснати до този етап на процедурата, за 

установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по 

всички други показатели, различни от цената.  

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на оферта офертите на 

Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са 

допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с 

Комплексна оценка КО. 

Критерият за оценка на Офертите на Участниците в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали 

през 2015 година” е "Икономически най-изгодна Оферта". 
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Икономически най-изгодна е тази Оферта, която в най-голяма степен отговаря на обявените от 

Възложителя и описани по-долу показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на 

обществената поръчка. 

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), 

се оценяват с Комплексна оценка КО. 

За Икономически най - изгодна се определя тази Оферта (Офертаi), която има най - висока 

Комплексна оценка КОi. 

Комплексна оценка КО има максимална стойност 100 (сто) точки. 

Комплексна оценка КОi на всеки Участникi се формира от два показателя: 

 Техническа оценка ТО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна 

тежест 60%, представляваща оценка на Техническото предложение на Участниците; 

 Финансова оценка ФО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна 

тежест 40%, представляваща оценка на Финансовото предложение на Участниците. 

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно. 

Офертите се оценяват в следната последователност: 

1. Определяне на Техническа оценка ТОi на Офертатаi; 

2. Определяне на Финансова оценка ФОi на Офертатаi; 

3. Определяне на Комплексна оценка КОi на Офертатаi. 

Методика за определяне на Техническа оценка ТОi на Офертаi на Участникi 

Техническата оценка ТОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се 

прави на база експертна оценка на съдържанието на Техническо предложение (Образец № 1) и 

Приложенията към него, представени от Участника в неговата Оферта, което следва да е 

изготвено съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка от Документацията за участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

Техническата оценка ТОi на всяка Оферта се определя като аритметичен сбор от 

оценките по подпоказатели П 1i ,П 2i , П 3i и П 4i  на същата Офертаi по формулата: 

ТОi = П 1i+П 2i + П 3i+ П 4i, където: 

П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на 

представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни 

работи 

 

П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 

П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 

П 4 – Гаранционен срок  

Подпоказател П 1 е с максимална стойност 40 точки. 

Подпоказател П 2 е с максимална стойност 20 точки. 

Подпоказател П 3 е с максимална стойност 30 точки. 

Подпоказател П 4 е с максимална стойност 10 точки. 

Оценка по Подпоказател П 1i - Технологична последователност на строителните процеси, 

пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на 

предвидените строителни работи 

 

Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на 

съдържанието на Приложение а./ Линеен календарен график за изпълнение на предмета на 

поръчката съвместно с Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на 

предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1), представени от Участника в 

неговата Оферта, които следва да са изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и 
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указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка от Документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, както следва: 

Оценка 40,00  точки получава Оферта, за която: 

В техническото предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на 

изпълнение на поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, 

необходими за изпълнението на договора.  

- В представената работна програма участникът е направил подробно описание на 

необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой)  

-В представената работна програма участникът е направил подробно описание на 

разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/ обособената 

позиция. 

- В представената работна програма участникът е направил подробно описание на плана 

за доставка на материали, обвързан с отделните дейности и етапи при изпълнение; 

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на 

изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на 

работната ръка 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с 

представения Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира 

спазване на предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  

Оценка 20,00 точки получава Оферта, за която: 

В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

- В представената работна програма участникът е описал отделните етапи на 

изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а 

само е маркирана; 

- В представената работна програма Участникът е посочил видовете СМР, но 

последователността на изпълнението им не е ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а 

само е маркирана; 

- В представената работна програма участникът е направил описание на плана за 

доставка на материали, но описанието не е ясно и разбираемо и/или не е подробно описано, а само 

е маркирано; 

- Налице са 1-2 пропуски/несъответствие между посочената технологична 

последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с 

представения Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, не гарантира 

спазване на някой от заложените срокове в техническото предложение за изпълнение на 

поръчката,което може да доведе до  изоставане от графика за изпълнение на дейностите. 

Оценка 1,00 точка получава Оферта, за която: 

В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

- В представената работна програма Участникът е описал общо последователността 

само на най – важните видове дейности. Не е представено подробно обяснение на отделните 

етапи на изпълнение на поръчката; 

- В представената работна програма Участникът е описал общо видовете СМР; 

- Налице са констатирани 3 или повече пропуски/несъответствия между посочената 

технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически 

и човешки ресурси. 
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Оценка по Подпоказател П 2i - Рискове при изпълнението на поръчката. 

Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на 

съдържанието на Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на 

предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1), представени от Участника в 

неговата Оферта, които следва да са изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и 

указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка от Документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 

възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 

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

от страна на Възложителя. 

 Участниците в Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна 

програма) на предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1)  трябва да: 

1. разгледат  аспектите  и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; 

2.посочат мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска; 

3.посочат мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; 

4.посочат мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

 

Оценка 20,00 точки получава Оферта, за която: 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е оценил и 

предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по 

договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните 

аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, посредством които 

реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че 

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

дейностите, предмет на договора. 

Оценка 10,00 точки получава Оферта, за която: 

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне 

едно от следното: 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 

аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на 

риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно 

описани и оценени. 

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират 

недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от 

настъпването му. 

Оценка 1,00 точки получава Оферта, за която: 

В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: 
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- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или 

няколко от посочените рискове  

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. 

Използваните в настоящата методика понятия имат следното значение: 

Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид 

дейност, конкретната задача, конкретната отговорност и т.н. по начин, по който съответният 

вид дейност / съответната задача / съответната отговорност и т.н. да бъде индивидуализиран/а 

сред останалите предвидени видове дейности / задачи / отговорности и т.н.; 

Подробно - описанието, което освен че съдържа отделни видове дейности / задачи / 

отговорности и т.н., не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, обхвата, 

съдържанието, вътрешните взаимовръзки или други елементи или факти, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати; 

Пълно - следва да се разбира , което обхваща всичко от дадена област; изчерпателно.  

Формално - следва да се разбира повърхностно, незадълбочено 

Общо - следва да се разбира  без подробности, незадълбочено, повърхностно. 

 

Оценка по Подпоказател П 3i – срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/  

Показател П 3i – срок за изпълнение на поръчката, се изчислява по формулата: 

Най-нисък предложен срок за изпълнение 

П 3i = -------------------------------------------- х 30 

 Срокi, предложена от Участникаi 

 

Оценка по Подпоказател П 4i - гаранционен срок /в години/ за изпълнение на поръчката  

  

 Всеки участник следва да предложи гаранционен срок /в години/ за извършване на 

основен ремонт, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Обхватът на строително-монтажните работи, предмет на настоящата 

поръчка, се отнасят към чл.20 ал.4 т.8 предл.последно от Наредба №2/31.07.2003г. „за 

автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни 

ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при 

основни ремонти - една година” и при спазване на цитираната разпоредба съответно 

предлаганият гаранционен срок не може да е по-кратък от 1 година за основен ремонт на 

пътища.  

Показател П 4i – гаранционен срок, се изчислява по формулата: 

Гаранционен срокi, предложен от Участникаi  

П 4i = -------------------------------------------- х 10 

 Най-голям предложен гаранционен срок  

 

Забележка: Максимален гаранционен срок, не повече от два пъти срока, посочен като 

минимален 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 за вида работа. Участник посочил по-голям срок от 

указания, следва да представи писмена обосновка за същия. Участник посочил по-голям срок от 

указания, без писмена обосновка за Същия, както и при неприемлива обосновка няма да получи 

точки по-съответния показател /получава 0/нула/  точки/. 
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Плик № 2 на Участниците съдържат предложения с числови изражения, които 

подлежат на оценяване,във връзка с което комисията  извърши проверка за наличие на 

основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2. 

Комисията констатира, че предложения от Караман ООД срок за изпълнение на 

Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно  и  Обособена позиция № 2 - 

Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци е с 20 на сто по- благоприятен от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка. 

Комисията констатира, че предложения от Пътстройинженеринг АД срок за 

изпълнение на Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно ,Обособена 

позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско и Обособена позиция № 11 – 

Ремонт и асфалтиране на главна улица в с. Зимзелен е с 20 на сто по- благоприятен от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка. 

Комисията констатира, че предложения от „Симекс” ЕООД срок за изпълнение на 

Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци и Обособена 

позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – Долана Бленика/ - 

отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци - 

I етап е с 20 на сто по- благоприятен от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. 

Комисията констатира, че предложения от Консорциум Кърджали 2015 срок за 

изпълнение на Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско и 

Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – Долана Бленика/ 

- отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци 

- I етап е с 20 на сто по- благоприятен от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка. 

 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от три 

работни дни от получаване на искането за това, участниците: Пътстройинженеринг АД, 

„Симекс” ЕООД, Караман ООД и , Консорциум Кърджали 2015 следва да представят 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  подлежащ на 

оценяване - „Срок за изпълнение” по открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община 

Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №632 от 16.07.2015г. на Кмета на Община 

Кърджали. 

 

На 07.10.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 788/14.08.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  

отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. инж.Слави Димитров – мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

3. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – мл.експерт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 
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Комисията констатира, че в деловодството на Община Кърджали в указания срок и 

по указания начин са постъпили обосновки за предложен срок за изпълнение от следните 

участници. 

Караман ООД с входящ номер 53-00-1234/01.10.2015г. 

Симекс ЕООД с входящ номер 53-00-1238/02.10.2015г. 

Пътстройинженеринг АД с входящ номер 53-00-1240/02.10.2015г. 

Консорциум Кърджали 2015 с входящ номер 53-00-1241/02.10.2015г. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на получените обосновки за предложен срок за 

изпълнение по реда на тяхното постъпване и  анализ основан на изложеното в обосновката 

за установяването на наличието или липсата на една или повече от хипотезите посочени в 

ал. 2 на чл. 70 от ЗОП. 

 Участникът Караман ООД е представил писмена обосновка за начина на образуване 

на срока за изпълнение на Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно  и  

Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци.  

Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно - Участникът е посочил, че за 

доказване срока за изпълнение на обекта е разработен подробен линеен график в който е 

описана необходимата механизация, работна ръка, броя на работниците и дните за всяка 

една дейност за знение на видовете СМР. Участникът при изготвяне на своето техническо 

предложение е направил разчети и е предвидил допълнителен технически и човешки ресурс 

за изпълнение на предвидените строителни работи при удължен работен  ден – 10 часа от  

18.00часа. Необходимата механизация и ръботна ръка за изпълнение на видовете работи, 

които ще се изпълняват на обекта са описани в тяхната последователност, като за всяка 

дейност е дадено описание на срок за изпълнение. 

Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци - Участникът е 

посочил, че за доказване срока за изпълнение на обекта е разработен подробен линеен 

график в който е описана необходимата механизация, работна ръка, броя на работниците и 

дните за всяка една дейност за знение на видовете СМР. Участникът при изготвяне на 

своето техническо предложение е направил разчети и е предвидил допълнителен 

технически и човешки ресурс за изпълнение на предвидените строителни работи при 

удължен работен  ден – 10 часа от  18.00часа. Необходимата механизация и ръботна ръка за 

изпълнение на видовете работи, които ще се изпълняват на обекта са описани в тяхната 

последователност, като за всяка дейност е дадено описание на срок за изпълнение. 

След като комисията се запозна обстойно с перставените обосновки от Участника  Караман 

ООД единодушно взе следното решение: 

Приема писмената обосновка на Участника Караман ООД със следните мотиви: 

Комисията, счита че посочените обстоятелства имат обективно влияние върху 

предложения срок за изпълнение на СМР и могат да се подведът под хипотезите на 

чл.70, ал.2 , т. 3 и 4 от ЗОП. 

Участникът Симекс ЕООД е представил обща писмена обосновка за начина на образуване 

на срока за изпълнение на Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в 

с.Стремци и Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – 

Долана Бленика/ - отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – 

Дъждовница – Пъдарци - I етап. участникът е посочил, че за него съществуват 
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изключително благоприятни условия за изпълнение, а именно: висока ресурсна и 

техническа обезпеченост, дългогодишни търговски и партньорски отношения с 

необходимите бази за произвоство и доставка на основни строителни материали, богат опит 

на инженерни-технически състав включен в изпълнението. Участникът е посочил като 

обстоятелство за предложения срок в техическото предложение за конкретните обособени 

позиции богат практически опит в изграждането на сходни обекти от пътната 

инфраструктура. участникът счита , че за него е налице и наличие на икономичност при 

изпълнение на поръчката, като е обосновал същото с наличието на богатопит , наличието на 

ресурсна обезпеченост, голям брой собствена строителна и транспортна механизация, 

партньорски отношения. 

След като комисията се запозна обстойно с перставените обосновки от Участника 

единодушно взе следното решение:  

Приема писмената обосновка на Участника Симекс ЕООД със следните мотиви: 

Комисията, счита че посочените обстоятелства имат обективно влияние върху 

предложения срок за изпълнение на СМР и могат да се подведът под хипотезите на 

чл.70, ал.2 , т. 3 и 4 от ЗОП. 

 Участникът Пътстройинженеринг АД е представил писмена обосновка за начина на 

образуване на срока за изпълнение на Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в 

с.Бойно ,Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско и 

Обособена позиция № 11 – Ремонт и асфалтиране на главна улица в с. Зимзелен. 

Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно – Участникът е посочил като 

основание за предложения срок изпълнение обстоятелството че дружеството е със сериозен 

опит в областта на строителството и поддръжката на пътища ипътни съоръжения, както и в 

изграждането на обществена инфраструктураи благоустрояване на жилищни райони, като е 

изброил обекти които е изпълнил ив момента изпълнява. Участникът подробно е описал 

всички видове дейности, които ще изпълнява на обекта, като е посочил производителността 

на механизацията. В обосновката са дадени са подробни сметки за количествата работи 

които ще изпълнява , дните в които ще се изпълняват тези дейности, механизацията която 

ще се използва , както и работната ръка. Учатникът изтъква, че дружеството разполага с 

утвърдени приобектови групи, включващи квалифицирани инженери и специалисти с 

дългогодишен опит в областта на строителството. За участникът съществува наличие на 

изключително благоприятни условия от гледна точка на времевия показател. 

Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско – Участникът е 

посочил като основание за предложения срок изпълнение обстоятелството че дружеството е 

със сериозен опит в областта на строителството и поддръжката на пътища ипътни 

съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктураи благоустрояване на 

жилищни райони, като е изброил обекти които е изпълнил ив момента изпълнява. 

Участникът подробно е описал всички видове дейности, които ще изпълнява на обекта, 

като е посочил производителността на механизацията. В обосновката са дадени са 

подробни сметки за количествата работи които ще изпълнява , дните в които ще се 

изпълняват тези дейности, механизацията която ще се използва , както и работната ръка. 

Учатникът изтъква, че дружеството разполага с утвърдени приобектови групи, включващи 

квалифицирани инженери и специалисти с дългогодишен опит в областта на 
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строителството. За участникът съществува наличие на изключително благоприятни условия 

от гледна точка на времевия показател. 

Обособена позиция № 11 – Ремонт и асфалтиране на главна улица в с. Зимзелен - 

Участникът е посочил като основание за предложения срок изпълнение обстоятелството че 

дружеството е със сериозен опит в областта на строителството и поддръжката на пътища 

ипътни съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктураи 

благоустрояване на жилищни райони, като е изброил обекти които е изпълнил ив момента 

изпълнява. Участникът подробно е описал всички видове дейности, които ще изпълнява на 

обекта, като е посочил производителността на механизацията. В обосновката са дадени са 

подробни сметки за количествата работи които ще изпълнява , дните в които ще се 

изпълняват тези дейности, механизацията която ще се използва , както и работната ръка. 

Учатникът изтъква, че дружеството разполага с утвърдени приобектови групи, включващи 

квалифицирани инженери и специалисти с дългогодишен опит в областта на 

строителството. За участникът съществува наличие на изключително благоприятни условия 

от гледна точка на времевия показател. 

След като комисията се запозна обстойно с перставените обосновки от Участника 

единодушно взе следното решение:  

Приема писмената обосновка на Участника Пътстройинженеринг АД със следните 

мотиви: Комисията, счита че посочените обстоятелства имат обективно влияние 

върху предложения срок за изпълнение на СМР и могат да се подведът под хипотезите 

на чл.70, ал.2 , т. 3 и 4 от ЗОП. 

 Участникът Консорциум Кърджали 2015 е представил писмена обосновка за начина 

на образуване на срока за изпълнение на Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица 

,,Трета" в с. Опълченско и Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път 

/Бленика – Долана Бленика/ - отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – 

Бленика – Дъждовница – Пъдарци - I етап. 

Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско – Участникът е 

посочил, че разполага с висококвалифицирани специалисти с професионална 

квалификация, съответстваща на видовете СМР, както и притежаващи необходимите 

знания и умения иопит по осъществяване на непосредствено оперативно-стопанско, 

техническо и административно ръководство на строителни обекти и контрол на качеството 

на извършените СМР. Участникът ще работи при едновременен цикъл на работа с две 

основни групи работници. 

Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – Долана Бленика/ 

- отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци 

- I етап - Участникът е посочил, че разполага с висококвалифицирани специалисти с 

професионална квалификация, съответстваща на видовете СМР, както и притежаващи 

необходимите знания и умения иопит по осъществяване на непосредствено оперативно-

стопанско, техническо и административно ръководство на строителни обекти и контрол на 

качеството на извършените СМР. Участникът ще работи при едновременен цикъл на работа 

с две основни групи работници. 

След като комисията се запозна обстойно с перставените обосновки от Участника 

единодушно взе следното решение:  
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Приема писмената обосновка на Участника Консорциум Кърджали 2015 със следните 

мотиви: Комисията, счита че посочените обстоятелства имат обективно влияние 

върху предложения срок за изпълнение на СМР и могат да се подведът под хипотезите 

на чл.70, ал.2 , т. 3 и 4 от ЗОП. 

 

 При разглеждане на техническото предложене на „Караман” ООД по показател за 

оценка П 4 – Гаранционен срок за Обособена позиция №1, №2, №3 и №13 Комисията 

констатира: 

 Участникът „Караман” ООД предлага гаранционен срок за основен ремонт на 

пътища – 4 години, който е над два пъти по-голям от минимално определения в Наредба № 

2 от 31.07.2003г. За да обоснове така предложения гаранционен срок участникът е 

представил Обосновка за гаранционния срок. участникът всвоята обосновка за 

представения гаранционен срок посочнва обекти от транспортната инфраструктура, които е 

изпълнило през последните 5 години.Участникът посочва че изброените обекти са с 

изтекъл гаранционен срок и на никой от тях не се е наложило да се прави повторен ремонт, 

от което за дружеството следва обоснованият извод за използване на обучен и 

специализиран персонал при изграждане на обектиот транспортната инфраструктура. 

Участникът е доказал твърденията си с представяне на Удостоверения за качествено 

изпълнение. Комисията приема така представената обосновка за гаранционния срок за 

основен ремонт на пътища.  

 При разглеждане на техническото предложене на Консорциум Кърджали 2015 по 

показател за оценка П 4 – Гаранционен срок за Обособена позиция №1, №3, №7 и №13 

Комисията констатира: 

 Участникът Консорциум Кърджали 2015предлага гаранционен срок за основен 

ремонт на пътища – 4 години, който е над два пъти по-голям от минимално определения в 

Наредба № 2 от 31.07.2003г. За да обоснове така предложения гаранционен срок 

участникът е представил Обосновка за гаранционния срок. Участникът в своята обосновка е 

посочил обекти , които е изпълнявал в последните 5 години, на които обекти не се е 

налагалоповторен ремонт. Учатникът е посочил, че разполага с квалифициран строителен 

персонал и използва качествени материали. Участникът е доказал твърденията си с 

представяне на Удостоверения за качествено изпълнение, както и с Декларации за 

съответствие на строителните материали.  

Комисията приема така представената обосновка за гаранционния срок за основен 

ремонт на пътища.  

Съответствие на предложението с изискванията на Възложителя: 

Техническите предложение за изпълнение на поръчката на участниците са  

изготвени в съответствие с образеца, предоставен в Документация за участие в процедурата 

за възлагане на настоящата поръчка. Към Техническото предложение (Образец № 1) 

участниците са представили Приложение а./ Линеен календарен график за изпълнение на 

предмета на поръчката съвместно с Приложение б./ Описание на начина на изпълнение 

(работна програма) на предмета на поръчката.  

При разглеждането на предложенията в пликове № 2 на участниците за установяване 

на съответствието им с изискванията на възложителя и оценка по показателя ТО съобразно 

методиката за оценка Комисията състави таблица: 
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Кратко описание на техническите предложения съгласно чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП 
 

  

Показатели „Караман” ООД „Симекс” ЕООД “Саварона”ЕООД 
„ПСФ 

Мостинженеринг”АД 

Консорциум Кърджали 

2015 
„Пътстройинженеринг” АД 

    1 2 3  4 5 6 

Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно 

  

П 1 – Технологична 
последователност на 

строителните процеси, 

пълнота и хронология 
на представения 

линеен график и 

работна програма за 
изпълнение на 

предвидените 

строителни работи 

Предвидено е строителството 

да се извърши ,като са 
обособени организационни 

етапи за изпълнение на 

строежа: 1.Подготовка на 
строителната 

площадка;2.Организация и 

управление на строителните 
процеси , Организационен 

план, като в този етап 

участникът е включил, както 
подготвителни дейтвия за 

започване на строителството 

така и същинските строителни 
дейности с разпределение на 

работниците;  3.Завършване на 

строителните дейности и 
предаване на резултатите. 

Участникът в работната си 

програма е посочил че при 
изпълнение на обекта ще 

сформира две технологични 

звена, на които са 
разпределени дейностите. 

Участникът е описал 

последователнотта на 
изпълнение на СМР. 

Участникът е посочил че 

доставката на материали ще се 
извършва по опреелена 

процедура при предоставяне 

на необходими изходни 
документи – сертификати, 

декларации за съответствие. 

Всички матриали ще 
отговарят на 

нормативнитеизисквания и 

стандарти. Участникът е 

посочил основните функции 

   

Участникъте обособил 

следните етапи- 
подготвителни дейности 

за всичкивидове СМР , 

Полагане, Уплътняване , 
Изпитване и приемане. В 

таблица е посочил 

видовете дейности 
съгласно КС. участникът 

е описал 

последователността на 
изпълнение на видовете 

СМР. Участникът е 

посочил нужните за 
изпълнението на обекта 

материали, като е 

посочил че същите ще 
бъдат придружени със 

сертификати закачество, 

декларации за 
съответствие и протоколи 

от изпитване в 

съответствие с 
действащитестандарти и 

нормативи.Описан е 

начина на доставка на 
основните  материали и е 

посочен 

доставчика.участникът е 
разработил организация 

на контрола на 

качеството. Участникът е 
направил  подробно 

описание на функциите 

на екипа определен за 
изпълнение на обекта, 

техническия ръководител 

и координатор 

безопасност и здраве. 

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 
етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 
организация на движението, 

като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 
изпълняват, а именно 

временна организация и 

безопастнот на движение 
Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 

, като са посочени 
всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 

участникът е посочил начина 
на изпълнението и 

времетраене на работата , 

механизация и работници 
които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 

качеството, като в него е 
описана притежаваната от 

дружесвсистема за 

управление на качеството , 
както и методите за 

измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 
Участникът е посочил че 

разполага със система за 

производствен контрол  
която е доказателство , че 

произвежданите материали 

от участника съответтват на 
изискванията на НСИСОССП 

и установените 

характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 
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на членоветена екипа си , 
които ще използва при СМР, 

както и на операторите и 

работещите , на които е 
възложено управлението 

илиизползването на 

строителни машини. 

подходящо оборудвана 
лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 
Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 

протокол за приемане на 
договорените работи.  

  
П 2 – Рискове при 
изпълнението на 

поръчката. 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора при 

възникването на риска,мерки 

за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска.Участникът е 

представил в табличен вид 

списък за идентифициране на 
опаснотите и мерки за защита 

и/или за отстраняване, както 

следва1.Механични,2.транспо
рт3.риск от злополуки 

4.вдигане и пренаяне на 
тежести;5.вредни 

вещества,6.фактори на 

работната среда,7.пожар. 
8.ергономични 

фактори;9.психологически 

фактори 
Описани са мерки за опазване 

на околната среда. 

   

Участникът е обърнал 
внимание на всеки един 

от рисковете дефинирани 

от Възложителя. Описани 
са обхватът и степента на 

въздействие на рисковете 

върху изпълнението на 
общетвената поръчка, 

мерки за 

недопускане/предотвратя
ване на риска , както и 

мерки за преодоляване на 

риска. участникът е 
предвидил да 

оигурикачественото и 

навременно изпълнение 
като въведе мерки, а 

именно: Контрол върху 
изграждането и 

отганизирането на 

временно строителство и 
организиране и 

съгласуване с всички 

инстанции  

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване 

на риска 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 

поръчката. 

4 
   

6 4 

 
П 4 – Гаранционен 
срок 

4 
   

4 2 

Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 
строителните процеси, 

пълнота и хронология 

на представения 

Предвидено е строителството 
да се извърши ,като са 

обособени организационни 

етапи за изпълнение на 
строежа: 1.Подготовка на 

строителната 

Участникът е разделил 
работната си програма на 

раздели.Раздел –Общи 

положения – в него са 
включени описание на 

нормативни актове, 

 

Участникът е разделил 
изпълнението на обекта на 

пет етапа – мобилизация за 

изпълнение на СМР, 
организация в етапа на 

строителството, методи и 

 

Участникът е разделил 
изпълнението на следните 

етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 
поддържане на временна 

организация на движението, 
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линеен график и 
работна програма за 

изпълнение на 

предвидените 
строителни работи 

 

площадка;2.Организация и 
управление на строителните 

процеси , Организационен 

план, като в този етап 
участникът е включил, както 

подготвителни дейтвия за 

започване на строителството 
така и същинските строителни 

дейности с разпределение на 

работниците;  3.Завършване на 
строителните дейности и 

предаване на резултатите. 

Участникът в работната си 
програма е посочил че при 

изпълнение на обекта ще 

сформира две технологични 
звена, на които са 

разпределени дейностите. 

Участникът е описал 
последователнотта на 

изпълнение на СМР. 

Участникът е посочил че 
доставката на материали ще се 

извършва по опреелена 

процедура при предоставяне 

на необходими изходни 

документи – сертификати, 

декларации за съответствие. 
Всички матриали ще 

отговарят на 

нормативнитеизисквания и 
стандарти. Участникът е 

посочил основните функции 

на членоветена екипа си , 
които ще използва при СМР, 

както и на операторите и 

работещите , на които е 
възложено управлението 

илиизползването на 

строителни машини. 

изисквания за опазване на 
околната среда, здравословни 

и безопасни уложия на труд. 

Раздел – Предвидени 
строително-ремонтни работи. 

В този раздел е включена 

точка Дейности и 
последователност на 

изпълнение на 

строителството, като 
участникът е посочил че при 

изграждане на обекта ще 

бъдат изпълнени СМР, чиято 
последователност е дадена в 

приложения линеен график. 

Обяснено е от какво се състои 
линейния график, какви са 

основните принципи на 

съставянето му, предимствата 
му. Участникът е дефинирал и 

уловия за изпълнение на 

поръчката, като е обвързал 
същите със ЗБУТ. В раздел 

Последователност участникът 

е дал 6 стъпки за 

изпълнение1.временна 

организация на 

движението;2.земни работи, 
асфалтови работи, пътни 

работи. Раздел –

организационни мероприятия 
– предвидена е временна 

реорганизация на 

движението,тресиранена 
обекта, разкъртване и 

отстраняване на 

компрометирана асфалтова 
настилка, подготовка на 

повърхността за асфалтиране, 

полагане на битумен разлив, 
полагане на асфалтова смес, 

насип банкети от 

минералбетон. 
В раздел изграждане на обекта 

е описана технологията на 

изпълнение на различните 
видове работи.  

Участникът е направил 

описание на плана за доставка 
на материали. 

оранизация на текущия 
контрол по време на 

строителството, мерки 

заопазване на околната 
средаи затрудненияна 

местнотонаселение във 

връзка с осъществените 
СМР, управление на риска. 

Участникът е направил 

описание на дейностите 
които възнамерява да 

извърши въввсеки един от 

гореописаните етапи. В 
етап 1 Мобилизация е 

включен абзац 

организация на 
производството 

илидоставкатана 

материали , както и 
доставка или производство 

на строителни продукти.  

В етап 2 организация ев 
етапа на сроителството е 

включена временна 

организация на 

движението. В раздел 

Последователност на 

сизпълнение на СМР 
участникът е обособил 

четири етапа – подготовка 

на строителна площадка, 
изпълнение на земни и 

пътни работи, асфалтови 

работи и освобождаване на 
строителнатаплощадка. 

Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 
възложителя са описани 

начина на изпълнение, 

използвания човешки и 
техничеески ресурс. 

Описана е технологиятана 

изпълнение на СМР. 
Обърнато е внимание на 

методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 
условия на труд. В 

представения линеен 

график от участника не е 
описана норма време за 

ръботната ръка, във връзка 

като в тозиетап са описани 
дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 
безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
, като са посочени 

всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
управление на качеството , 

както и методите за 

измерване на ефективното 
изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 

разполага със система за 

производствен контрол  

която е доказателство , че 

произвежданите материали 
от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 

и установените 
характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 
лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 
Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 

протокол за приемане на 
договорените работи. 
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с  което комисията не 
може да направи проверка 

на необходимото време за 

изпълнение на единица 
вид работа и на всяка 

дейност поотделно. 

комисията констатира че 
участникът при изготвяне 

на линейния си график 

посочил норма време за 
механизацията в човеко 

часове вместо 

машиносмени. 
Участникът е посочил че 

работното времена 

обектаще бъде от 8:00 до 
17:00 часа от понеделник 

до петък, както и че 

удължено работновреме , 
работа през почивни и 

празнични дни ина 

официалнипразници или 
работа на сменище се 

допуска по изключение. 

Комисията установи от 

представения график за 

изпълнение на обекта, че 

участникът е предложил 
11календарни дни 

непрекъснато изпълнение 

като не е съобразил че в 
тях непременно ще се 

включат и поне една 

събота и неделя 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 
поръчката. 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора при 

възникването на риска,мерки 

за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска.Участникът е 

представил в табличен вид 

списък за идентифициране на 
опаснотите и мерки за защита 

и/или за отстраняване, както 

Участникът е идентифицирал 

следните рискове: Закъснение 

при началото на започване на 
работите, Изоставане от 

графика на текущо 

изпълнение на дайностите, 
Закъснение при 

окончателното приключване 

на СМР и предаване на 
обекта, липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация 

от стр. на др. участници в 
строителния процес, 

липса/недостатъчна 

координация и 
сътрудничество между 

заинтересованите странив 

 

Учатникът е разработил 

методология за управление 

на риска. Участникът е 
обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 

дефинирани от 
Възложителя. Описани са 

обхватът и степента на 

въздейтвие на рисковете, 
мерки за въздействие 

върхи 

изпълнениетопривъзниква
не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв

ане на риска, съответно 
обосновка за 

невъзможност да се 

 

Участникът е разгледал  
аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 
Посочил е мерки за 

въздействие върху 

изпълнението на договора 
при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 
мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 

на риска 
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следва1.Механични,2.транспо
рт3.риск от злополуки 

4.вдигане и пренаяне на 

тежести;5.вредни 
вещества,6.фактори на 

работната среда,7.пожар. 

8.ергономични 
фактори;9.психологически 

фактори 

Описани са мерки за опазване 
на околната среда. 

рамките на проекта, а именно 
управляващ орган по 

програмата ,бенефициентът по 

програмата и възложител, 
промени взаконодателтвото на 

РБългария и ЕС,Неизпълнение 

на договорни задължения в 
това число забава на 

плащанията по договора от 

стр. на Възложител, трудности 
при изпълнение на проекта В 

табличен вид са описани 

Рискове породени по 
категории опсаности и мерки 

за управление.  

предприемат 
подобнимерки, както и 

мерки запреодоляване на 

риска. Участникът е 
обособил раздели 

Строителни рискове, 

Технически рискове, 
Логистични рискове, 

Природни рискове, 

Финансови рискове и 
други, като за всеки от 

посоченитеот участникът 

рискове е описал мерки за 
преодоляване на риска и 

дейнотипо отстраняване на 

последиците от 
настъпилите 

предпоставки. 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 
поръчката. 

6 5 
 

11 
 

9 

 

П 4 – Гаранционен 

срок 
4 2 

 
2 

 
2 

Обособена позиция № 3 -  Асфалтиране на улица в с. Глухар 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология 

на представения 

линеен график и 
работна програма за 

изпълнение на 

предвидените 
строителни работи 

 

Предвидено е строителството 
да се извърши ,като са 

обособени организационни 

етапи за изпълнение на 
строежа: 1.Подготовка на 

строителната 

площадка;2.Организация и 
управление на строителните 

процеси , Организационен 

план, като в този етап 
участникът е включил, както 

подготвителни дейтвия за 

започване на строителството 
така и същинските строителни 

дейности с разпределение на 

работниците;  3.Завършване на 
строителните дейности и 

предаване на резултатите. 

Участникът в работната си 
програма е посочил че при 

изпълнение на обекта ще 

сформира две технологични 
звена, на които са 

разпределени дейностите. 

Участникът е описал 

Участникът е разделил 
работната си програма на 

раздели.Раздел –Общи 

положения – в него са 
включени описание на 

нормативни актове, 

изисквания за опазване на 
околната среда, здравословни 

и безопасни уложия на труд. 

Раздел – Предвидени 
строително-ремонтни работи. 

В този раздел е включена 

точка Дейности и 
последователност на 

изпълнение на 

строителството, като 
участникът е посочил че при 

изграждане на обекта ще 

бъдат изпълнени СМР, чиято 
последователност е дадена в 

приложения линеен график. 

Обяснено е от какво се състои 
линейния график, какви са 

основните принципи на 

съставянето му, предимствата 

 

Участникът е разделил 
изпълнението на обекта на 

пет етапа – мобилизация за 

изпълнение на СМР, 
организация в етапа на 

строителството, методи и 

оранизация на текущия 
контрол по време на 

строителството, мерки 

заопазване на околната 
средаи затрудненияна 

местнотонаселение във 

връзка с осъществените 
СМР, управление на риска. 

Участникът е направил 

описание на дейностите 
които възнамерява да 

извърши въввсеки един 

отгореописаните етапи. В 
етап 1 Мобилизация е 

включен абзац 

организация на 
производството 

илидоставкатана 

материали , както и 

Участникъте обособил 
следните етапи- 

подготвителни дейности 

за всичкивидове СМР , 
Полагане, Уплътняване , 

Изпитване и приемане. В 

таблица е посочил 
видовете дейности 

съгласно КС. участникът 

е описал 
последователността на 

изпълнение на видовете 

СМР. Участникът е 
посочил нужните за 

изпълнението на обекта 

материали, като е 
посочил че същите ще 

бъдат придружени със 

сертификати закачество, 
декларации за 

съответствие и протоколи 

от изпитване в 
съответствие с 

действащитестандарти и 

нормативи.Описан е 

Участникът е разделил 
изпълнението на следните 

етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 
поддържане на временна 

организация на движението, 

като в тозиетап са описани 
дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 
безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
, като са посочени 

всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
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последователнотта на 
изпълнение на СМР. 

Участникът е посочил че 

доставката на материали ще се 
извършва по опреелена 

процедура при предоставяне 

на необходими изходни 
документи – сертификати, 

декларации за съответствие. 

Всички матриали ще 
отговарят на 

нормативнитеизисквания и 

стандарти. Участникът е 
посочил основните функции 

на членоветена екипа си , 

които ще използва при СМР, 
както и на операторите и 

работещите , на които е 

възложено управлението 
илиизползването на 

строителни машини. 

му. Участникът е дефинирал и 
уловия за изпълнение на 

поръчката, като е обвързал 

същите със ЗБУТ. В раздел 
Последователност участникът 

е дал 6 стъпки за 

изпълнение1.временна 
организация на 

движението;2.земни работи, 

асфалтови работи, пътни 
работи. Раздел –

организационни мероприятия 

– предвидена е временна 
реорганизация на 

движението,тресиранена 

обекта, разкъртване и 
отстраняване на 

компрометирана асфалтова 

настилка, подготовка на 
повърхността за асфалтиране, 

полагане на битумен разлив, 

полагане на асфалтова смес, 
насип банкети от 

минералбетон. 

В раздел изграждане на обекта 

е описана технологията на 

изпълнение на различните 

видове работи.  
Участникът  е направил 

описание на плана за доставка 

на материали.  

доставка или производство 
на строителнипродукти. В 

етап 2 организация в етапа 

на сроителството е 
включена временна 

организация на 

движението. В раздел 
Последователност на 

сизпълнение на СМР 

участникът е обособил 
четири етапа – подготовка 

на строителна площадка, 

изпълнение на земни и 
пътни работи, асфалтови 

работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 
Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 

възложителя са описани 
начина на изпълнение, 

използвания човешки и 

техничеески ресурс. 
Описана е технологиятана 

изпълнение на СМР. 

Обърнато е внимание на 

методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 

условияна труд. В 
представения линеен 

график от участника не е 

описана норма време за 
ръботната ръка, във връзка 

с  което комисията не 

може да направи проверка 
на необходимото време за 

изпълнение на единица 

вид работа и на всяка 
дейност поотделно. 

комисията констатира че 

участникът при изготвяне 
на линейния си график 

посочил норма време за 

механизацията в човеко 
часове вместо 

машиносмени. 

 

начина на доставка на 
основните  материали и е 

посочен 

доставчика.участникът е 
разработил организация 

на контрола на 

качеството. Участникът е 
направил  подробно 

описание на функциите 

на екипа определен за 
изпълнение на обекта, 

техническия ръководител 

и координатор 
безопасност и здраве. 

управление на качеството , 
както и методите за 

измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 
Участникът е посочил че 

разполага със система за 

производствен контрол  
която е доказателство , че 

произвежданите материали 

от участника съответтват на 
изискванията на НСИСОССП 

и установените 

характеристики. участникът е 
предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 

лаборатосия. 
Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 
двустранен констативен 

протокол за приемане на 

договорените работи. 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 
поръчката. 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

Участникът е идентифицирал 

следните рискове: Закъснение 

при началото на започване на 
работите, Изоставане от 

графика на текущо 

 

Учатникът е разработил 

методология за управление 

на риска. Участникът е 
обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 

Участникът е обърнал 

внимание на всеки един 

от рисковете дефинирани 
от Възложителя. Описани 

са обхватът и степента на 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 
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въздействие върху 
изпълнението на договора при 

възникването на риска,мерки 

за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска.Участникът е 

представил в табличен вид 

списък за идентифициране на 
опаснотите и мерки за защита 

и/или за отстраняване, както 

следва1.Механични,2.транспо
рт3.риск от злополуки 

4.вдигане и пренаяне на 

тежести;5.вредни 
вещества,6.фактори на 

работната среда,7.пожар. 

8.ергономични 
фактори;9.психологически 

фактори 

Описани са мерки за опазване 
на околната среда. 

изпълнение на дайностите, 
Закъснение при 

окончателното приключване 

на СМР и предаване на 
обекта, липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация 

от стр. на др. участници в 
строителния процес, 

липса/недостатъчна 

координация и 
сътрудничество между 

заинтересованите странив 

рамките на проекта, а именно 
управляващ орган по 

програмата ,бенефициентът по 

програмата и възложител, 
промени взаконодателтвото на 

РБългария и ЕС,Неизпълнение 

на договорни задължения в 
това число забава на 

плащанията по договора от 

стр. на Възложител, трудности 
при изпълнение на проекта В 

табличен вид са описани 

Рискове породени по 

категории опсаности и мерки 

за управление.  

дефинирани от 
Възложителя. Описани са 

обхватът и степента на 

въздейтвие на рисковете, 
мерки за въздействие 

върхи 

изпълнениетопривъзниква
не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв

ане на риска, съответно 
обосновка за 

невъзможност да се 

предприемат 
подобнимерки, както и 

мерки запреодоляване на 

риска. Участникът е 
обособил раздели 

Строителни рискове, 

Технически рискове, 
Логистични рискове, 

Природни рискове, 

Финансови рискове и 
други, като за всеки от 

посоченитеот участникът 

рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 

дейнотипо отстраняване на 

последиците от 
настъпилите 

предпоставки. 

въздействие на рисковете 
върху изпълнението на 

общетвената поръчка, 

мерки за 
недопускане/предотвратя

ване на риска , както и 

мерки за преодоляване на 
риска. участникът е 

предвидил да 

оигурикачественото и 
навременно изпълнение 

като въведе мерки, а 

именно: Контрол върху 
изграждането и 

отганизирането на 

временно строителство и 
организиране и 

съгласуване с всички 

инстанции 

въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска 

  
П 3 – Срок за 
изпълнение на 

поръчката. 

4 4 
 

5 4 4 

 

П 4 – Гаранционен 

срок 
4 2  

 
2 4 2 

Обособена позиция № 4 -  Асфалтиране на улица в с. Енчец 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология 

на представения 

линеен график и 
работна програма за 

изпълнение на 

предвидените 
строителни работи 

 

     

Участникът е разделил 
изпълнението на следните 

етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 
поддържане на временна 

организация на движението, 

като в тозиетап са описани 
дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 
безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
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, като са посочени 
всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 

участникът е посочил начина 
на изпълнението и 

времетраене на работата , 

механизация и работници 
които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 

качеството, като в него е 
описана притежаваната от 

дружесвсистема за 

управление на качеството , 
както и методите за 

измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 
Участникът е посочил че 

разполага със система за 

производствен контрол  
която е доказателство , че 

произвежданите материали 

от участника съответтват на 
изискванията на НСИСОССП 

и установените 

характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 

лаборатосия. 
Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 
двустранен констативен 

протокол за приемане на 

договорените работи. 

  
П 2 – Рискове при 
изпълнението на 

поръчката. 
     

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 

поръчката. 
     

4 

 
П 4 – Гаранционен 

     
2 
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срок 

Обособена позиция № 5 - Асфалтиране на улица ,,Първа" в  с. Костино   

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология 

на представения 

линеен график и 
работна програма за 

изпълнение на 
предвидените 

строителни работи 

 

     

Участникът е разделил 
изпълнението на следните 

етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 
поддържане на временна 

организация на движението, 

като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 
безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
, като са посочени 

всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
управление на качеството , 

както и методите за 
измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 
разполага със система за 

производствен контрол  

която е доказателство , че 

произвежданите материали 

от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 
и установените 

характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 
подходящо оборудвана 

лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 
актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 
протокол за приемане на 
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договорените работи. 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 
поръчката. 

     

Участникът е разгледал  
аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 
Посочил е мерки за 

въздействие върху 

изпълнението на договора 
при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 

на риска 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 

поръчката. 
     

4 

 
П 4 – Гаранционен 
срок      

2 

Обособена позиция № 6 - Асфалтиране на улица в с. Мост 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология 

на представения 

линеен график и 

работна програма за 

изпълнение на 

предвидените 
строителни работи 

 

   

Участникът е разделил 
изпълнението на обекта на 

пет етапа – мобилизация за 

изпълнение на СМР, 
организация в етапа на 

строителството, методи и 

оранизация на текущия 
контрол по време на 

строителството, мерки 

заопазване на околната 
средаи затрудненияна 

местнотонаселение във 

връзка с осъществените 
СМР, управление на риска. 

Участникът е направил 

описание на дейностите 
които възнамерява да 

извърши въввсеки един 

отгореописаните етапи. В 
етап 1 Мобилизация е 

включен абзац 

организация на 
производството 

илидоставкатана 

материали , както и 
доставка или производство 

на строителнипродукти. В 

етап 2 организация ев 

 

Участникът е разделил 
изпълнението на следните 

етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 
поддържане на временна 

организация на движението, 

като в тозиетап са описани 
дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 
безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
, като са посочени 

всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
управление на качеството , 

както и методите за 

измерване на ефективното 
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етапа на сроителството е 
включена временна 

организация на 

движението. В раздел 
Последователност на 

сизпълнение на СМР 

участникът е обособил 
четири етапа – подготовка 

на строителна площадка, 

изпълнение на земни и 
пътни работи, асфалтови 

работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 
Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 

възложителя са описани 
начина на изпълнение, 

използвания човешки и 

техничеески ресурс. 
Описана е технологиятана 

изпълнение на СМР. 

Обърнато е внимание на 
методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 

условияна труд. В 

представения линеен 

график от участника не е 

описана норма време за 
ръботната ръка, във връзка 

с  което комисията не 

може да направи проверка 
на необходимото време за 

изпълнение на единица 

вид работа и на всяка 
дейност поотделно. 

комисията констатира че 

участникът при изготвяне 
на линейния си график 

посочил норма време за 

механизацията в човеко 
часове вместо 

машиносмени. 

изпълнение на процесите. 
Участникът е посочил че 

разполага със система за 

производствен контрол  
която е доказателство , че 

произвежданите материали 

от участника съответтват на 
изискванията на НСИСОССП 

и установените 

характеристики. участникът е 
предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 

лаборатосия. 
Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 
двустранен констативен 

протокол за приемане на 

договорените работи. 

  
П 2 – Рискове при 
изпълнението на 

поръчката. 
   

Учатникът е разработил 
методология за управление 

на риска. Участникът е 

обърнал внимание на 
всеки един от рисковете 

дефинирани от 

Възложителя. Описани са 
обхватът и степента на 

въздейтвие на рисковете, 

 

Участникът е разгледал  
аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 
Посочил е мерки за 

въздействие върху 

изпълнението на договора 
при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 
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мерки за въздействие 
върхи 

изпълнениетопривъзниква

не на риска, мерки за 
недопускане/предотвратяв

ане на риска, съответно 

обосновка за 
невъзможност да се 

предприемат 

подобнимерки, както и 
мерки запреодоляване на 

риска. Участникът е 

обособил раздели 
Строителни рискове, 

Технически рискове, 

Логистични рискове, 
Природни рискове, 

Финансови рискове и 

други, като за всеки от 
посоченитеот участникът 

рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 
дейнотипо отстраняване на 

последиците от 

настъпилите 

предпоставки. 

предотвратяване на риска и 
мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 

на риска 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 
поръчката. 

   
5 

 
4 

 

П 4 – Гаранционен 

срок    
2 

 
2 

Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология 

на представения 

линеен график и 
работна програма за 

изпълнение на 

предвидените 
строителни работи 

 

   

Участникът е разделил 

изпълнението на обекта на 

пет етапа – мобилизация за 
изпълнение на СМР, 

организация в етапа на 

строителството, методи и 
оранизация на текущия 

контрол по време на 

строителството, мерки 
заопазване на околната 

средаи затрудненияна 

местнотонаселение във 
връзка с осъществените 

СМР, управление на риска. 

Участникът е направил 
описание на дейностите 

които възнамерява да 

Участникъте обособил 

следните етапи- 

подготвителни дейности 
за всичкивидове СМР , 

Полагане, Уплътняване , 

Изпитване и приемане. В 
таблица е посочил 

видовете дейности 

съгласно КС. участникът 
е описал 

последователността на 

изпълнение на видовете 
СМР. Участникът е 

посочил нужните за 

изпълнението на обекта 
материали, като е 

посочил че същите ще 

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 

етапи:  
Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 

организация на движението, 
като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 
временна организация и 

безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 
ремонтни и монтажни работи 

, като са посочени 

всичкидейности предвидени 
в КС.За всяка дейност 

участникът е посочил начина 
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извърши въввсеки един 
отгореописаните етапи. В 

етап 1 Мобилизация е 

включен абзац 
организация на 

производството 

илидоставкатана 
материали , както и 

доставка или производство 

на строителнипродукти. В 
етап 2 организация ев 

етапа на сроителството е 

включена временна 
организация на 

движението. В раздел 

Последователност на 
сизпълнение на СМР 

участникът е обособил 

четири етапа – подготовка 
на строителна площадка, 

изпълнение на земни и 

пътни работи, асфалтови 
работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 

Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 

възложителя са описани 

начина на изпълнение, 
използвания човешки и 

техничеески ресурс. 

Описана е технологиятана 
изпълнение на СМР. 

Обърнато е внимание на 

методитезаосигуряване на 
здравословни и безопасни 

условияна труд. В 

представения линеен 
график от участника не е 

описана норма време за 

ръботната ръка, във връзка 
с  което комисията не 

може да направи проверка 

на необходимото време за 
изпълнение на единица 

вид работа и на всяка 

дейност поотделно. 
комисията констатира че 

участникът при изготвяне 

на линейния си график 
посочил норма време за 

механизацията в човеко 

бъдат придружени със 
сертификати закачество, 

декларации за 

съответствие и протоколи 
от изпитване в 

съответствие с 

действащитестандарти и 
нормативи.Описан е 

начина на доставка на 

основните  материали и е 
посочен 

доставчика.участникът е 

разработил организация 
на контрола на 

качеството. Участникът е 

направил  подробно 
описание на функциите 

на екипа определен за 

изпълнение на обекта, 
техническия ръководител 

и координатор 

безопасност и здраве. 

на изпълнението и 
времетраене на работата , 

механизация и работници 

които ще използва. Обособен 
е раздел Контрол на 

качеството, като в него е 

описана притежаваната от 
дружесвсистема за 

управление на качеството , 

както и методите за 
измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 
разполага със система за 

производствен контрол  

която е доказателство , че 
произвежданите материали 

от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 
и установените 

характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 
подходящо оборудвана 

лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 
протокол за приемане на 

договорените работи. 
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часове вместо 
машиносмени. 

Участникът е посочил че 

работното времена 
обектаще бъде от 8:00 до 

17:00 часа от понеделник 

до петък, както и че 
удължено работновреме , 

работа през почивни и 

празнични дни ина 
официалнипразници или 

работа на сменище се 

допуска по изключение. 
Комисията установи от 

представения график за 

изпълнение на обекта, че 
участникът е предложил 

11календарни дни 

непрекъснато изпълнение 
като не е съобразил че в 

тях непременно ще се 

включат и поне една 
събота и неделя 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 

поръчката. 
   

Учатникът е разработил 

методология за управление 

на риска. Участникът е 
обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 
дефинирани от 

Възложителя. Описани са 

обхватът и степента на 
въздейтвие на рисковете, 

мерки за въздействие 

върхи 
изпълнениетопривъзниква

не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв
ане на риска, съответно 

обосновка за 

невъзможност да се 
предприемат 

подобнимерки, както и 

мерки запреодоляване на 
риска. Участникът е 

обособил раздели 

Строителни рискове, 
Технически рискове, 

Логистични рискове, 

Природни рискове, 
Финансови рискове и 

други, като за всеки от 

Участникът е обърнал 
внимание на всеки един 

от рисковете дефинирани 
от Възложителя. Описани 

са обхватът и степента на 

въздействие на рисковете 
върху изпълнението на 

общетвената поръчка, 

мерки за 
недопускане/предотвратя

ване на риска , както и 

мерки за преодоляване на 
риска. участникът е 

предвидил да 

оигурикачественото и 
навременно изпълнение 

като въведе мерки, а 

именно: Контрол върху 
изграждането и 

отганизирането на 

временно строителство и 
организиране и 

съгласуване с всички 

инстанции 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 
влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 
въздействие върху 

изпълнението на договора 

при възникването на 
риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване 

на риска 
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посоченитеот участникът 
рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 

дейнотипо отстраняване на 
последиците от 

настъпилите 

предпоставки. 

  
П 3 – Срок за 
изпълнение на 

поръчката. 
   

7 4 4 

 
П 4 – Гаранционен 
срок    

2 4 2 

 
Обособена позиция № 8 = 8.1 + 8.2- 

8.1. Асфалтиране на улица в с. Перперек  
8.2. Асфалтиране на улица в с. Перперек 

  

П 1 – Технологична 
последователност на 

строителните процеси, 

пълнота и хронология 
на представения 

линеен график и 

работна програма за 
изпълнение на 

предвидените 

строителни работи 
 

   

Участникът е разделил 

изпълнението на обекта на 
пет етапа – мобилизация за 

изпълнение на СМР, 

организация в етапа на 
строителството, методи и 

оранизация на текущия 

контрол по време на 

строителството, мерки 

заопазване на околната 

средаи затрудненияна 
местнотонаселение във 

връзка с осъществените 

СМР, управление на риска. 
Участникът е направил 

описание на дейностите 

които възнамерява да 
извърши въввсеки един 

отгореописаните етапи. В 

етап 1 Мобилизация е 
включен абзац 

организация на 

производството 
илидоставкатана 

материали , както и 

доставка или производство 
на строителнипродукти. В 

етап 2 организация ев 

етапа на сроителството е 
включена временна 

организация на 

движението. В раздел 
Последователност на 

сизпълнение на СМР 

 

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 
етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 
организация на движението, 

като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 

безопастнот на движение 
Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 

, като са посочени 
всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 

участникът е посочил начина 
на изпълнението и 

времетраене на работата , 

механизация и работници 
които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 

качеството, като в него е 
описана притежаваната от 

дружесвсистема за 

управление на качеството , 
както и методите за 

измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 
Участникът е посочил че 

разполага със система за 

производствен контрол  
която е доказателство , че 

произвежданите материали 
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участникът е обособил 
четири етапа – подготовка 

на строителна площадка, 

изпълнение на земни и 
пътни работи, асфалтови 

работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 
Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 

възложителя са описани 
начина на изпълнение, 

използвания човешки и 

техничеески ресурс. 
Описана е технологиятана 

изпълнение на СМР. 

Обърнато е внимание на 
методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 

условияна труд. 
Комисията констатираче 

участникът е предложил 

поетапно изпълнение на 
двете улици в с.Перперек, 

а именно от първи до 

трети ден първата улица, а 

от втория до петия врората 

улица, като същото 

еописано и в графика и в 
работната програма . 

Комисията констатира, че 

участникът за улица в. 
село Перперек за дейност 

превоз на минерал бетон 

до 30км. е предвидил 
разходна норма за товарен 

автомобил 0.017мсм, а за 

същото перо на другата 
улица в същото населено 

място  – 

0.029мсм.,несъответствие 
е констатирано и при 

дейност – превоз на 

асфалтови смеси. 
. В представения линеен 

график от участника не е 

описана норма време за 
ръботната ръка, във връзка 

с  което комисията не 

може да направи проверка 
на необходимото време за 

изпълнение на единица 

от участника съответтват на 
изискванията на НСИСОССП 

и установените 

характеристики. участникът е 
предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 

лаборатосия. 
Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 
двустранен констативен 

протокол за приемане на 

договорените работи. 
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вид работа и на всяка 
дейност поотделно. 

комисията констатира че 

участникът при изготвяне 
на линейния си график 

посочил норма време за 

механизацията в човеко 
часове вместо 

машиносмени. 

  
П 2 – Рискове при 
изпълнението на 

поръчката. 
   

Учатникът е разработил 

методология за управление 
на риска. Участникът е 

обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 
дефинирани от 

Възложителя. Описани са 

обхватът и степента на 
въздейтвие на рисковете, 

мерки за въздействие 

върхи 
изпълнениетопривъзниква

не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв
ане на риска, съответно 

обосновка за 

невъзможност да се 
предприемат 

подобнимерки, както и 
мерки запреодоляване на 

риска. Участникът е 

обособил раздели 
Строителни рискове, 

Технически рискове, 

Логистични рискове, 
Природни рискове, 

Финансови рискове и 

други, като за всеки от 
посоченитеот участникът 

рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 
дейнотипо отстраняване на 

последиците от 

настъпилите 
предпоставки. 

 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на 
риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване 

на риска 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 

поръчката. 
   

5 
 

4 

 

П 4 – Гаранционен 

срок    
2 

 
2 
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Обособена позиция № 9 = 9.1 + 9.2 

9.1.Асфалтиране на улица ,,Васил Коларов" в с. Рани лист 
9.2.Асфалтиране на част от улица ,,Незабравка" в с. Рани лист 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 

пълнота и хронология 

на представения 

линеен график и 
работна програма за 

изпълнение на 

предвидените 
строителни работи 

 

   

Участникът е разделил 

изпълнението на обекта на 
пет етапа – мобилизация за 

изпълнение на СМР, 

организация в етапа на 
строителството, методи и 

оранизация на текущия 

контрол по време на 
строителството, мерки 

заопазване на околната 

средаи затрудненияна 
местнотонаселение във 

връзка с осъществените 

СМР, управление на риска. 
Участникът е направил 

описание на дейностите 

които възнамерява да 
извърши въввсеки един 

отгореописаните етапи. В 

етап 1 Мобилизация е 
включен абзац 

организация на 

производството 
илидоставкатана 

материали , както и 

доставка или производство 
на строителнипродукти. В 

етап 2 организация ев 

етапа на сроителството е 
включена временна 

организация на 

движението. В раздел 
Последователност на 

сизпълнение на СМР 

участникът е обособил 

четири етапа – подготовка 

на строителна площадка, 

изпълнение на земни и 
пътни работи, асфалтови 

работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 
Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 

възложителя са описани 
начина на изпълнение, 

използвания човешки и 

техничеески ресурс. 
Описана е технологиятана 

 

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 

етапи:  
Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 

организация на движението, 
като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 
временна организация и 

безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 
ремонтни и монтажни работи 

, като са посочени 

всичкидейности предвидени 
в КС.За всяка дейност 

участникът е посочил начина 

на изпълнението и 
времетраене на работата , 

механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 

качеството, като в него е 

описана притежаваната от 
дружесвсистема за 

управление на качеството , 

както и методите за 
измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 
разполага със система за 

производствен контрол  

която е доказателство , че 
произвежданите материали 

от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 
и установените 

характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 
подходящо оборудвана 

лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 
актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 
протокол за приемане на 

договорените работи. 
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изпълнение на СМР. 
Обърнато е внимание на 

методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 
условияна труд. 

Комисията констатира че 

участникът е предложил 
поетапно изпълнение на 

двете улици, а именно от 

първи до трети ден улица 
,,Васил Коларов", а от 

втория до петия улица 

,,Незабравка", като същото 
е описано и в графика и в 

работната програма . 

Комисията констатира, че 
участникът за улица Васил 

Коларов дейност превоз на 

минерал бетон до 18км. е 
предвидил разходна норма 

за товарен автомобил 

0.033мсм, а за същото перо 
на улица Незабравка – 

0.014мсм.,несъответствие 

е констатирано и при 

дейност – превоз на 

асфалтови смеси.  

. В представения линеен 
график от участника не е 

описана норма време за 

ръботната ръка, във връзка 
с  което комисията не 

може да направи проверка 

на необходимото време за 
изпълнение на единица 

вид работа и на всяка 

дейност поотделно. 
комисията констатира че 

участникът при изготвяне 

на линейния си график 
посочил норма време за 

механизацията в човеко 

часове вместо 
машиносмени. 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 

поръчката. 
   

Учатникът е разработил 

методология за управление 
на риска. Участникът е 

обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 
дефинирани от 

Възложителя. Описани са 

 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 
влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 
въздействие върху 

изпълнението на договора 
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обхватът и степента на 
въздейтвие на рисковете, 

мерки за въздействие 

върхи 
изпълнениетопривъзниква

не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв
ане на риска, съответно 

обосновка за 

невъзможност да се 
предприемат 

подобнимерки, както и 

мерки запреодоляване на 
риска. Участникът е 

обособил раздели 

Строителни рискове, 
Технически рискове, 

Логистични рискове, 

Природни рискове, 
Финансови рискове и 

други, като за всеки от 

посоченитеот участникът 
рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 

дейнотипо отстраняване на 

последиците от 

настъпилите 

предпоставки. 

при възникването на 
риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване 

на риска 

  

П 3 – Срок за 

изпълнение на 

поръчката. 
   

5 
 

4 

 
П 4 – Гаранционен 
срок    

2 
 

2 

Обособена позиция № 10 = 10.1 +10.2 

10.1. Асфалтиране на улица „Извън регулация” в с. Широко поле 
10.2. Асфалтиране на улица „Бор” в с. Широко поле 

  

П 1 – Технологична 
последователност на 

строителните процеси, 

пълнота и хронология 
на представения 

линеен график и 

работна програма за 
изпълнение на 

предвидените 

строителни работи 
 

 
; 

Участникът е разделил 

изпълнението на: 

подготвителен етап – 
периодът от подписване на 

договора до началото на 

строителството; същински 
СМР. Участникът е описал 

технологичната 

последователност за 
изпълнение на предвидените 

СМР , както и начинът за 

изпълнение на видовете 
работи. Участникът е 

обособил раздел Доставка на 

материали, в който е 

Участникът е разделил 

изпълнението на обекта на 

пет етапа – мобилизация за 
изпълнение на СМР, 

организация в етапа на 

строителството, методи и 
оранизация на текущия 

контрол по време на 

строителството, мерки 
заопазване на околната 

средаи затрудненияна 

местнотонаселение във 
връзка с осъществените 

СМР, управление на риска. 

Участникът е направил 

 

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 

етапи:  
Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 

организация на движението, 
като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 
временна организация и 

безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 
ремонтни и монтажни работи 

, като са посочени 

всичкидейности предвидени 
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упоменал че ще бъдат 
използвани нови продукти, 

отговарящи на действащото 

законодателство, 
придружени със съответните 

декларации и сертификати за 

качество. В раздел 
Механизация и 

специализирана работна ръка 

участникът е направил 
описание на основните 

отговорности на екипа , 

който предвижда за 
изпълнение на обекта, 

относно механизацията 

участникът потвърждава 
данните декларирани в 

Списъка – декларация на 

необходимото техничско 
оборудване. Описани са 

мерки за спазване на 

изискванията по ЗБУТ, както 
и отговорни лица  

описание на дейностите 
които възнамерява да 

извърши въввсеки един 

отгореописаните етапи. В 
етап 1 Мобилизация е 

включен абзац 

организация на 
производството 

илидоставкатана 

материали , както и 
доставка или производство 

на строителнипродукти. В 

етап 2 организация ев 
етапа на сроителството е 

включена временна 

организация на 
движението. В раздел 

Последователност на 

сизпълнение на СМР 
участникът е обособил 

четири етапа – подготовка 

на строителна площадка, 
изпълнение на земни и 

пътни работи, асфалтови 

работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 

Като за всяка дейност 

съгласно КС даденоот 
възложителя са описани 

начина на изпълнение, 

използвания човешки и 
техничеески ресурс. 

Описана е технологиятана 

изпълнение на СМР. 
Обърнато е внимание на 

методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 
условияна труд. 

Комисията констатира че 

участникът е предложил 
поетапно изпълнение на 

двете улици, а именно от 

първи до трети ден улица 
„Извън регулация”, а от 

втория до петия улица 

„Бор”, като същото е 
описано и в графика и в 

работната програма . 

В представения линеен 
график от участника не е 

описана норма време за 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
управление на качеството , 

както и методите за 

измерване на ефективното 
изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 

разполага със система за 
производствен контрол  

която е доказателство , че 

произвежданите материали 
от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 

и установените 
характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 

лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 
Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 

протокол за приемане на 
договорените работи. 
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ръботната ръка, във връзка 
с  което комисията не 

може да направи проверка 

на необходимото време за 
изпълнение на единица 

вид работа и на всяка 

дейност поотделно. 
комисията констатира че 

участникът при изготвяне 

на линейния си график 
посочил норма време за 

механизацията в човеко 

часове вместо 
машиносмени. 

  
П 2 – Рискове при 
изпълнението на 

поръчката. 
  

В техническото предложение 

е обърнато внимание на 

всеки един от рисковете 

идентифицирани от 
Възложителя, като 

участникът е разгърнал 

описанието на същите и е 
обособил подрискове. 

Отчетена е степента на 

въздействие върху 
изпълнението, мерки за 

недопускане/предотвратяван

е на риска, както и мерки за 
преодоляване на риска. 

участникът е посочил екип 

който да отганизира и 
координира дейностите по 

оценяването на риска. 

Учатникът е разработил 

методология за управление 

на риска. Участникът е 
обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 

дефинирани от 
Възложителя. Описани са 

обхватът и степента на 

въздейтвие на рисковете, 
мерки за въздействие 

върхи 

изпълнениетопривъзниква
не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв
ане на риска, съответно 

обосновка за 

невъзможност да се 
предприемат 

подобнимерки, както и 

мерки запреодоляване на 
риска. Участникът е 

обособил раздели 

Строителни рискове, 
Технически рискове, 

Логистични рискове, 

Природни рискове, 
Финансови рискове и 

други, като за всеки от 

посоченитеот участникът 
рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 

дейнотипо отстраняване на 
последиците от 

настъпилите 

предпоставки. 

 

Участникът е разгледал  
аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска 

  
П 3 – Срок за 
изпълнение на   

5 5 
 

4 
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поръчката. 

 

П 4 – Гаранционен 

срок   
2 2 

 
2 

Обособена позиция № 11 – Ремонт и асфалтиране на главна улица в с. Зимзелен 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 
строителните процеси, 

пълнота и хронология 

на представения 
линеен график и 

работна програма за 
изпълнение на 

предвидените 

строителни работи 
 

 

Участникът е разделил 
работната си програма на 

раздели.Раздел –Общи 

положения – в него са 
включени описание на 

нормативни актове, 

изисквания за опазване на 
околната среда, здравословни 

и безопасни уложия на труд. 

Раздел – Предвидени 
строително-ремонтни работи. 

В този раздел е включена 

точка Дейности и 
последователност на 

изпълнение на 

строителството, като 
участникът е посочил че при 

изграждане на обекта ще 

бъдат изпълнени СМР, чиято 
последователност е дадена в 

приложения линеен график. 

Обяснено е от какво се състои 
линейния график, какви са 

основните принципи на 
съставянето му, предимствата 

му. Участникът е дефинирал и 

уловия за изпълнение на 
поръчката, като е обвързал 

същите със ЗБУТ. В раздел 

Последователност участникът 
е дал 6 стъпки за 

изпълнение1.временна 

организация на 
движението;2.земни работи, 

асфалтови работи, пътни 

работи. Раздел –
организационни мероприятия 

– предвидена е временна 

реорганизация на 
движението,тресиранена 

обекта, разкъртване и 

отстраняване на 
компрометирана асфалтова 

настилка, подготовка на 

повърхността за асфалтиране, 

 

Участникът е разделил 
изпълнението на обекта на 

пет етапа – мобилизация за 

изпълнение на СМР, 
организация в етапа на 

строителството, методи и 

оранизация на текущия 
контрол по време на 

строителството, мерки 

заопазване на околната 
средаи затрудненияна 

местнотонаселение във 

връзка с осъществените 
СМР, управление на риска. 

Участникът е направил 

описание на дейностите 
които възнамерява да 

извърши въввсеки един 

отгореописаните етапи. В 
етап 1 Мобилизация е 

включен абзац 

организация на 
производството 

илидоставкатана 
материали , както и 

доставка или производство 

на строителнипродукти. В 
етап 2 организация ев 

етапа на сроителството е 

включена временна 
организация на 

движението. В раздел 

Последователност на 
сизпълнение на СМР 

участникът е обособил 

четири етапа – подготовка 
на строителна площадка, 

изпълнение на земни и 

пътни работи, асфалтови 
работи и освобождаване на 

строителнатаплощадка. 

Като за всяка дейност 
съгласно КС даденоот 

възложителя са описани 

начина на изпълнение, 

 

Участникът е разделил 
изпълнението на следните 

етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 
поддържане на временна 

организация на движението, 

като в тозиетап са описани 
дейностите които ще се 

изпълняват, а именно 

временна организация и 
безопастнот на движение 

Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
, като са посочени 

всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 
дружесвсистема за 

управление на качеството , 

както и методите за 
измерване на ефективното 

изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 
разполага със система за 

производствен контрол  

която е доказателство , че 
произвежданите материали 

от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 
и установените 

характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 
подходящо оборудвана 

лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 
актове и протоколи 

Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 
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полагане на битумен разлив, 
полагане на асфалтова смес, 

насип банкети от 

минералбетон. 
В раздел изграждане на обекта 

е описана технологията на 

изпълнение на различните 
видове работи.  

Участникът е направил 

описание на плана за доставка 
на материали. 

 

използвания човешки и 
техничеески ресурс. 

Описана е технологиятана 

изпълнение на СМР. 
Обърнато е внимание на 

методитезаосигуряване на 

здравословни и безопасни 
условияна труд.В 

представения линеен 

график от участника не е 
описана норма време за 

ръботната ръка, във връзка 

с  което комисията не 
може да направи проверка 

на необходимото време за 

изпълнение на единица 
вид работа и на всяка 

дейност поотделно. 

комисията констатира че 
участникът при изготвяне 

на линейния си график 

посочил норма време за 
механизацията в човеко 

часове вместо 

машиносмени. 

 

протокол за приемане на 
договорените работи. 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 

поръчката. 
 

Участникът е идентифицирал 

следните рискове: Закъснение 
при началото на започване на 

работите, Изоставане от 

графика на текущо 
изпълнение на дайностите, 

Закъснение при 

окончателното приключване 
на СМР и предаване на 

обекта, липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация 
от стр. на др. участници в 

строителния процес, 

липса/недостатъчна 
координация и 

сътрудничество между 

заинтересованите странив 
рамките на проекта, а именно 

управляващ орган по 

програмата ,бенефициентът по 
програмата и възложител, 

промени взаконодателтвото на 

РБългария и ЕС,Неизпълнение 
на договорни задължения в 

това число забава на 

 

Учатникът е разработил 

методология за управление 
на риска. Участникът е 

обърнал внимание на 

всеки един от рисковете 
дефинирани от 

Възложителя. Описани са 

обхватът и степента на 
въздейтвие на рисковете, 

мерки за въздействие 

върхи 
изпълнениетопривъзниква

не на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяв
ане на риска, съответно 

обосновка за 

невъзможност да се 
предприемат 

подобнимерки, както и 

мерки запреодоляване на 
риска. Участникът е 

обособил раздели 

Строителни рискове, 
Технически рискове, 

Логистични рискове, 

 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 
влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 
въздействие върху 

изпълнението на договора 

при възникването на 
риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване 

на риска 
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плащанията по договора от 
стр. на Възложител, трудности 

при изпълнение на проекта В 

табличен вид са описани 
Рискове породени по 

категории опсаности и мерки 

за управление.  

Природни рискове, 
Финансови рискове и 

други, като за всеки от 

посоченитеот участникът 
рискове е описал мерки за 

преодоляване на риска и 

дейнотипо отстраняване на 
последиците от 

настъпилите 

предпоставки. 

  
П 3 – Срок за 
изпълнение на 

поръчката. 
 

5 
 

5 
 

4 

 
П 4 – Гаранционен 
срок  

2 
 

2 
 

2 

Обособена позиция № 12 – Доизграждане на главна улица в с.Резбарци 

  

П 1 – Технологична 

последователност на 
строителните процеси, 

пълнота и хронология 

на представения 
линеен график и 

работна програма за 

изпълнение на 
предвидените 

строителни работи 

 

 

Участникът е разделил 

работната си програма на 
раздели.Раздел –Общи 

положения – в него са 

включени описание на 
нормативни актове, 

изисквания за опазване на 

околната среда, здравословни 
и безопасни уложия на труд. 

Раздел – Предвидени 

строително-ремонтни работи. 
В този раздел е включена 

точка Дейности и 
последователност на 

изпълнение на 

строителството, като 
участникът е посочил че при 

изграждане на обекта ще 

бъдат изпълнени СМР, чиято 
последователност е дадена в 

приложения линеен график. 

Обяснено е от какво се състои 
линейния график, какви са 

основните принципи на 

съставянето му, предимствата 
му. Участникът е дефинирал и 

уловия за изпълнение на 

поръчката, като е обвързал 
същите със ЗБУТ. В раздел 

Последователност участникът 

е дал 6 стъпки за 
изпълнение1.временна 

организация на 

   

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 
етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 
организация на движението, 

като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 
изпълняват, а именно 

временна организация и 

безопастнот на движение 
Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 
, като са посочени 

всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 
участникът е посочил начина 

на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
управление на качеството , 

както и методите за 

измерване на ефективното 
изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 

разполага със система за 
производствен контрол  

която е доказателство , че 



 37 

движението;2.земни работи, 
асфалтови работи, пътни 

работи. Раздел –

организационни мероприятия 
– предвидена е временна 

реорганизация на 

движението,тресиранена 
обекта, разкъртване и 

отстраняване на 

компрометирана асфалтова 
настилка, подготовка на 

повърхността за асфалтиране, 

полагане на битумен разлив, 
полагане на асфалтова смес, 

насип банкети от 

минералбетон. 
В раздел изграждане на обекта 

е описана технологията на 

изпълнение на различните 
видове работи.  

Участникът е направил 

описание на плана за доставка 
на материали. 

произвежданите материали 
от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 

и установените 
характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 

подходящо оборудвана 
лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 
Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 

протокол за приемане на 
договорените работи. 

  

П 2 – Рискове при 

изпълнението на 

поръчката. 
 

Участникът е идентифицирал 

следните рискове: Закъснение 

при началото на започване на 
работите, Изоставане от 

графика на текущо 
изпълнение на дайностите, 

Закъснение при 

окончателното приключване 
на СМР и предаване на 

обекта, липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация 
от стр. на др. участници в 

строителния процес, 

липса/недостатъчна 
координация и 

сътрудничество между 

заинтересованите странив 
рамките на проекта, а именно 

управляващ орган по 

програмата ,бенефициентът по 
програмата и възложител, 

промени взаконодателтвото на 

РБългария и ЕС,Неизпълнение 
на договорни задължения в 

това число забава на 

плащанията по договора от 
стр. на Възложител, трудности 

при изпълнение на проекта В 

   

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 
влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 
въздействие върху 

изпълнението на договора 

при възникването на 
риска,мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване 

на риска 
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табличен вид са описани 
Рискове породени по 

категории опсаности и мерки 

за управление.  

  
П 3 – Срок за 
изпълнение на 

поръчката. 
 

5 
   

7 

 
П 4 – Гаранционен 
срок  

2 
   

2 

Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – Долана Бленика/ - отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци - I етап  

  

П 1 – Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология 

на представения 
линеен график и 

работна програма за 

изпълнение на 
предвидените 

строителни работи 

 

Предвидено е строителството 

да се извърши ,като са 
обособени организационни 

етапи за изпълнение на 

строежа: 1.Подготовка на 
строителната 

площадка;2.Организация и 

управление на строителните 
процеси , Организационен 

план, като в този етап 

участникът е включил, както 
подготвителни дейтвия за 

започване на строителството 

така и същинските строителни 
дейности с разпределение на 

работниците;  3.Завършване на 

строителните дейности и 
предаване на резултатите. 

Участникът в работната си 
програма е посочил че при 

изпълнение на обекта ще 

сформира две технологични 
звена, на които са 

разпределени дейностите. 

Участникът е описал 
последователнотта на 

изпълнение на СМР. 

Участникът е посочил че 
доставката на материали ще се 

извършва по опреелена 

процедура при предоставяне 
на необходими изходни 

документи – сертификати, 

декларации за съответствие. 
Всички матриали ще 

отговарят на 

нормативнитеизисквания и 
стандарти. Участникът е 

посочил основните функции 

Участникът е разделил 

работната си програма на 
раздели.Раздел –Общи 

положения – в него са 

включени описание на 
нормативни актове, 

изисквания за опазване на 

околната среда, здравословни 
и безопасни уложия на труд. 

Раздел – Предвидени 

строително-ремонтни работи. 
В този раздел е включена 

точка Дейности и 

последователност на 
изпълнение на 

строителството, като 

участникът е посочил че при 
изграждане на обекта ще 

бъдат изпълнени СМР, чиято 
последователност е дадена в 

приложения линеен график. 

Обяснено е от какво се състои 
линейния график, какви са 

основните принципи на 

съставянето му, предимствата 
му. Участникът е дефинирал и 

уловия за изпълнение на 

поръчката, като е обвързал 
същите със ЗБУТ. В раздел 

Последователност участникът 

е дал 6 стъпки за 
изпълнение1.временна 

организация на 

движението;2.земни работи, 
асфалтови работи, пътни 

работи. Раздел –

организационни мероприятия 
– предвидена е временна 

реорганизация на 

  

Участникъте обособил 

следните етапи- 
подготвителни дейности 

за всичкивидове СМР , 

Полагане, Уплътняване , 
Изпитване и приемане. В 

таблица е посочил 

видовете дейности 
съгласно КС. участникът 

е описал 

последователността на 
изпълнение на видовете 

СМР. Участникът е 

посочил нужните за 
изпълнението на обекта 

материали, като е 

посочил че същите ще 
бъдат придружени със 

сертификати закачество, 
декларации за 

съответствие и протоколи 

от изпитване в 
съответствие с 

действащитестандарти и 

нормативи.Описан е 
начина на доставка на 

основните  материали и е 

посочен 
доставчика.участникът е 

разработил организация 

на контрола на 
качеството. Участникът е 

направил  подробно 

описание на функциите 
на екипа определен за 

изпълнение на обекта, 

техническия ръководител 
и координатор 

безопасност и здраве. 

Участникът е разделил 

изпълнението на следните 
етапи:  

Първи етап - Въвеждане и и 

поддържане на временна 
организация на движението, 

като в тозиетап са описани 

дейностите които ще се 
изпълняват, а именно 

временна организация и 

безопастнот на движение 
Втори етап - Строително 

ремонтни и монтажни работи 

, като са посочени 
всичкидейности предвидени 

в КС.За всяка дейност 

участникът е посочил начина 
на изпълнението и 

времетраене на работата , 
механизация и работници 

които ще използва. Обособен 

е раздел Контрол на 
качеството, като в него е 

описана притежаваната от 

дружесвсистема за 
управление на качеството , 

както и методите за 

измерване на ефективното 
изпълнение на процесите. 

Участникът е посочил че 

разполага със система за 
производствен контрол  

която е доказателство , че 

произвежданите материали 
от участника съответтват на 

изискванията на НСИСОССП 

и установените 
характеристики. участникът е 

предвидил да осигури 
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на членоветена екипа си , 
които ще използва при СМР, 

както и на операторите и 

работещите , на които е 
възложено управлението 

илиизползването на 

строителни машини. 

движението,тресиранена 
обекта, разкъртване и 

отстраняване на 

компрометирана асфалтова 
настилка, подготовка на 

повърхността за асфалтиране, 

полагане на битумен разлив, 
полагане на асфалтова смес, 

насип банкети от 

минералбетон. 
В раздел изграждане на обекта 

е описана технологията на 

изпълнение на различните 
видове работи.  

Участникът е направил 

описание на плана за доставка 
на материали. 

подходящо оборудвана 
лаборатосия. 

Трети етап – съставяне на 

актове и протоколи 
Четвърти етап- Подписване 

двустранен констативен 

протокол за приемане на 
договорените работи. 

  
П 2 – Рискове при 
изпълнението на 

поръчката. 

Участникът е разгледал  
аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 

възложителя рискове; 
Посочил е мерки за 

въздействие върху 

изпълнението на договора при 
възникването на риска,мерки 

за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска.Участникът е 

представил в табличен вид 

списък за идентифициране на 
опаснотите и мерки за защита 

и/или за отстраняване, както 

следва1.Механични,2.транспо
рт3.риск от злополуки 

4.вдигане и пренаяне на 

тежести;5.вредни 
вещества,6.фактори на 

работната среда,7.пожар. 

8.ергономични 
фактори;9.психологически 

фактори 

Описани са мерки за опазване 
на околната среда 

Участникът е идентифицирал 

следните рискове: Закъснение 

при началото на започване на 
работите, Изоставане от 

графика на текущо 

изпълнение на дайностите, 
Закъснение при 

окончателното приключване 

на СМР и предаване на 
обекта, липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация 
от стр. на др. участници в 

строителния процес, 

липса/недостатъчна 
координация и 

сътрудничество между 

заинтересованите странив 
рамките на проекта, а именно 

управляващ орган по 

програмата ,бенефициентът по 
програмата и възложител, 

промени взаконодателтвото на 

РБългария и ЕС,Неизпълнение 
на договорни задължения в 

това число забава на 

плащанията по договора от 
стр. на Възложител, трудности 

при изпълнение на проекта В 

табличен вид са описани 
Рискове породени по 

категории опсаности и мерки 

за управление.  

  

Участникът е обърнал 

внимание на всеки един 
от рисковете дефинирани 

от Възложителя. Описани 

са обхватът и степента на 
въздействие на рисковете 

върху изпълнението на 
общетвената поръчка, 

мерки за 

недопускане/предотвратя
ване на риска , както и 

мерки за преодоляване на 

риска. участникът е 
предвидил да 

оигурикачественото и 

навременно изпълнение 
като въведе мерки, а 

именно: Контрол върху 

изграждането и 
отганизирането на 

временно строителство и 

организиране и 
съгласуване с всички 

инстанции 

Участникът е разгледал  

аспектите  и сферите на 

влияние на дефинираните от 
възложителя рискове; 

Посочил е мерки за 

въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на 

риска,мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване 
на риска 

  
П 3 – Срок за 
изпълнение на 

11 5 
  

6 9 
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поръчката. 

 

П 4 – Гаранционен 

срок 
4 2 

  
4 2 
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Техническа оценка 

  

Показатели 
„Караман” 

ООД 

„Симекс” 

ЕООД 

“Саварона”ЕО

ОД 

„ПСФ 
Мостинженери

нг”АД 

Консорциум 

Кърджали 2015 

„Пътстройинженер

инг” АД 

    1 2 3  4 5 6 

Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно 

  П 1 – Технологична последователност  40 
   

40 40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 20 
   

20 20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 30 
   

20 30 

 
П 4 – Гаранционен срок 10 

   
10 5 

  
100 

   
90 95 

Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци 

  П 1 – Технологична последователност  40 40 
 

20 
 

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 20 20 
 

20 
 

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 25 30 
 

13.64 
 

16.67 

 
П 4 – Гаранционен срок 10 5 

 
5 

 
5 

  
95 95 

 
58.64 

 
81.67 

Обособена позиция № 3 -  Асфалтиране на улица в с. Глухар 

  П 1 – Технологична последователност  40 40 
 

20 40 40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 20 20 
 

20 20 20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 30 30 
 

24 30 30 

 
П 4 – Гаранционен срок 10 5 

 
5 10 5 

  
100 95 

 
69 100 95 

Обособена позиция № 4 -  Асфалтиране на улица в с. Енчец 

  П 1 – Технологична последователност  
     

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
     

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
     

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

     
10 

       
100 

Обособена позиция № 5 - Асфалтиране на улица ,,Първа" в  с. Костино   

  П 1 – Технологична последователност  
     

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
     

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
     

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

     
10 

       
100 
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Обособена позиция № 6 - Асфалтиране на улица в с. Мост 

  П 1 – Технологична последователност  
   

20 
 

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
   

20 
 

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
   

24 
 

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

   
10 

 
10 

     
74 

 
100 

Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица ,,Трета" в с. Опълченско 

  П 1 – Технологична последователност  
   

20 40 40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
   

20 20 20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
   

17.14 30 30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

   
5 10 5 

     
62.14 100 95 

Обособена позиция № 8 = 8.1 + 8.2- 

8.1. Асфалтиране на улица в с. Перперек  
8.2. Асфалтиране на улица в с. Перперек 

  П 1 – Технологична последователност  
   

20 
 

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
   

20 
 

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
   

24 
 

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

   
10 

 
10 

     
74 

 
100 

Обособена позиция № 9 = 9.1 + 9.2 

9.1.Асфалтиране на улица ,,Васил Коларов" в с. Рани лист 

9.2.Асфалтиране на част от улица ,,Незабравка" в с. Рани лист 

  П 1 – Технологична последователност  
   

20 
 

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
   

20 
 

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
   

24 
 

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

   
10 

 
10 

     
74 

 
100 

Обособена позиция № 10 = 10.1 +10.2 

10.1. Асфалтиране на улица „Извън регулация” в с. Широко поле 
10.2. Асфалтиране на улица „Бор” в с. Широко поле 

  П 1 – Технологична последователност  
  

40 20 
 

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
  

20 20 
 

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
  

24 24 
 

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

  
10 10 

 
10 

    
94 74 

 
100 
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Обособена позиция № 11 – Ремонт и асфалтиране на главна улица в с. Зимзелен 

  П 1 – Технологична последователност  
 

40 
 

20 
 

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
 

20 
 

20 
 

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
 

24 
 

24 
 

30 

 
П 4 – Гаранционен срок 

 
10 

 
10 

 
10 

   
94 

 
74 

 
100 

Обособена позиция № 12 – Доизграждане на главна улица в с.Резбарци 

  П 1 – Технологична последователност  
 

40 
   

40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 
 

20 
   

20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 
 

30 
   

21.43 

 
П 4 – Гаранционен срок 

 
10 

   
10 

   
100 

   
91.43 

Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – Долана Бленика/ - отклонение от път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци - I етап  

  П 1 – Технологична последователност  40 40 
  

40 40 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 20 20 
  

20 20 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 13.64 30 
  

25 16.67 

 
П 4 – Гаранционен срок 10 5 

  
10 5 

  
83.64 95 

  
95 81.67 
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Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във 

връзка с чл. 68, ал. 10 и чл. 69а, ал. 2 от ЗОП на 16.10.2015г. 

 

КОМИСИЯ:  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………. 

Председател: ......../П/.....................      Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД  / инж. Хасан 

АзисКмет    / инж.Катя Митовска /            на Община Кърджали / 

   …………………2012 г.       

 

Членове: 

 

1............../П/.....................      2............../П/...................... 

    / Беркант Барзат /            / инж.Слави Димитров / 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                   Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

3.........../П/........................      4................/П/.................. 
  / Милена Василева /       / Антоанета Овчарова / 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                     Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 


