Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 23.02.2017 г.
ПОЛУЧИЛ: /п/
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево

Подписите са заличени
на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 24.02.2017 г.,
след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4. от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 20.02.2017 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-47/30.01.2017 г. на Кмета
на Община Царево, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и промяна
предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“ се събра
комисия в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Васил Николов – спец. „УТ” при ОА – Царево.

В съответствие с описаното в Протокол от 30.01.2017 г. и във връзка с прилагането на
разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП и чл.103, ал.5 от ЗОП,
Протокол № 2 /20.02.2017 г .
„Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община
Царево“ Страница 1 от 40

Протоколът е изпратен на всички участници в процедурата на 08.02.2017 г. за изпълнение на
указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация.
Участниците „АСФ СЪРВИС“ ЕООД и „Трансстрой Еко“ ООД са получил Протокола на
08.02.2017 г. по факс.
Участникът „Никол 71“ ООД е получил Протокола на 08.02.2017 г. чрез управителя си
Диана Димитрова срещу подпис, като едновременно с това протоколът е изпратен и с писмо с
обратна разписка.
Участникът „К Билдинг“ ЕООД е получил Протокола на 09.02.2017 г. чрез управителя си
Николай Матеев, срещу подпис,като едновременно с това протоколът е изпратен и с писмо с
обратна разписка.Писмото е получено на 10.02.2017 г., видно от обратна разписка № ИД R PS
8260 0036CY9 D.
Участниците „Мик Билд Русе” ЕООД и „Стройинвест –ДИК“ ООД са получили
Протоколът на 09.02.2017 г., видно от обратните разпсики.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участниците са
направил допълнения към офертите си по реда, който им беше указан, както са входирани
Допълнителни документи, както следва:
1. „АСФ СЪРВИС“ ЕООД с вх.№ 53-01-68/1/10.02.2017 г.
2. „Никол 71“ ООД с вх.№ 53-01-74/1/13.02.2017 г.
3. „К Билдинг“ ЕООД с вх.№ 53-01-66/1/13.02.2017 г.
След изтичането на срока за получаване на Допълнителните документи, Комисията
пристъпи към разглеждането им.
I. Комисията отвори плика с допълнително представените от участника „АСФ
СЪРВИС“ ЕООД документи и установи, че същият е представил:
1. Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър
на строителя за изпълнение на строежи І група - строежи от високото строителство (жилищно,
обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения, V категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от
ЗУТ – „жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения
за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100
места за посетители, съгласно номенклатурата по приложение № 2.“
2. Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо
на обема и характера на поръчката съгласно Наредба за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участникът „АСФ СЪРВИС“ ЕООД отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане и оценка на
техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.

Протокол № 2 /20.02.2017 г .
„Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община
Царево“ Страница 2 от 40

II.Комисията отвори плика с допълнително представените от участника „Никол 71“
ООД документи и установи, че същият е представил:
1. Коригирана декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП
(Образец № 3 ).
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (Образец № 8), в който е
уточнено кои от посочените технически лица ще изпълняват функциите на: технически
ръководител на обекта, отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и
здраве.
3. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от Закона за обществените поръчки- от
„Трипласт“ЕООД, посочен като подизпълнител.
4. Списък на персонала, относно частта на дейностите, които ще изпълнява
подизпълнителя „Трипласт“ЕООД (Образец № 8);
5. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще
бъдат използвани за изпълнение на поръчката от подизпълнителя „Трипласт“ЕООД (Образец
№ 9).
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участникът „Никол 71“ ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя,
поради което Комисията допуска участника до разглеждане и оценка на техническото му
предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
С протокола от 30.01.2017 г.е изискано, на основание чл. 66, ал.2 от ЗОП, да се представят
доказателства ,че подизпълнителят отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. За доказване на обстоятелството е следвало да
се представят за лицето посочено като подизпълнител -„Трипласт“ЕООД : 1. Заверено копие
на удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за
изпълнение на строежи І група - строежи от високото строителство (жилищно,
общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения, V категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от
ЗУТ – „жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения
за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100
места за посетители, съгласно номенклатурата по приложение № 2.“ и 2. заверено копие на
застраховка „Професионална отговорност“, с покритие, съответстващо на обема и характера
на поръчката съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Тези изисквания произтичат от разпоредбите на чл.4 от Правилника за реда за вписване
и водене на Централния професионален регистър на строителя и чл.171 ал.1 от ЗУТ.
Лицето, посочено като подизпълнител, „Трипласт“ ЕООД, не е представило всички
изискани документи. След направена служебна проверка от Комисията в Централния
професионален регистър на строителя на адрес: http://register.ksb.bg/, се установи, че
„Трипласт“ ЕООД не е вписан в регистъра.
Поради гореописаното Комисията приема, че подизпълнителя не отговаря на
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поставените от Възложителя критерии за подбор.
На основание чл. 66, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.66, ал.2 от ЗОП , участникът
„Никол 71“ ООД, следва да замени подизпълнителя.
III. Комисията отвори плика с допълнително представените от участника „К
Билдинг“ ЕООД документи и установи, че същият е представил:
1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (Образец №
7), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания, за всички посочени обекти.
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (Образец № 8) с уточнение кои от
посочените технически лица ще изпълняват функциите на: технически ръководител на обекта
и отговорник по контрола на качеството.
Участникът „К Билдинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане и оценка на
техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на участниците
съобразно методиката за оценяване както следва:
Оценка по показател срок за изпълнение на СМР (ССМР)
Изчислява се по формулата:
ССМР = (ССМРmin / ССМРi) х 100 = ...... (брой точки)
където:
ССМРi е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото
предложение на съответния участник;
ССМРmin е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото
предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение.

I. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД
ССМР = 40/40х 100
ССМР = 100 точки
II. „К БИЛДИНГ“ ЕООД
ССМР = 40/107х 100
ССМР = 37.38 точки
III. „СТРОЙИНВЕСТ –ДИК“ ООД
ССМР = 40/145х 100
ССМР = 27.59 точки
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IV. „АСФ СЪРВИС“ ЕООД
ССМР = 40/160 х 100
ССМР = 25 точки
V. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
ССМР = 40/88 х 100
ССМР = 45.45 точки

VI. „НИКОЛ 71“ ООД
ССМР = 40/120 х 100
ССМР = 33.33 точки
Оценки по Показател М1 „Мерки за управление на риска по време на строителство“ и
Показател М2 „Мерки за опазване на околната среда“:
„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД
ПОКАЗАТЕЛ М1 „МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“:
Кандидатът започва с обосновка на понятието риск и описание на начина на управлението
му, което е важен момент за развитие на компанията. Представена е системата за справяне с
рисковете, в зависимост от вероятността от настъпване и приоритетност на мерките за
контрол. Ефективност на вътрешните средства за контрол, с цел постигане на качество по
време на строителството.
Разгледан е риск от отклонение в качеството на доставките и/ или изпълняваните СМР. Като
мерки за преодоляване са представени методи и организация за текущ контрол на доставките
и на дейностите при изпълнение на обекта.
Направен е обобщен анализ на методиката, идентифицираща рисковете и предпоставките,
които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.
В табличен вид са представени възможните критични точки / рискове/, тяхното влияние и
мерки за недопускането им и тяхното преодоляване, както следва:
1.Времеви рискове.
1.1.Закъснение началото на започване на работите – възникването му би довело до скъсяване
на срока за строителните дейности – предложените мерки за недопускане и преодоляване на
риска са: идентифициране на причините; преразпределение на незаетите човешки ресурси в
момента; преминаване на двусменен режим на работа; увеличаване на броя на работниците в
бригадите; механизиране на някои ръчно изпълнявани строителни процеси.
1.2. Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите: - този риск би довел до
негативно въздействие върху следващите етапи на изпълнение: забавяне на изпълнението;
забавяне на доставките; спиране на работата по проекта; прекратяване на договора за
изпълнение; искове за удължаване на графика; промени в обема на проекта/ намаляване на
изпълнението/. Предложените от кандидата мерки са: периодичен мониторинг на графика със
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своевременен и текущ контрол върху изпълнението му; координация с ръководителите на
отделните подобекти; допитване до експерти в областта за оценка на времето и
преразпределение на ресурсите.
1.3. Риск от закъснение на окончателно и приключване и предаване на обекта – този риск би
въздействал по следния начин:
- некачествено изпълнение на някои строително монтажни работи и прекратяване на договора
за изпълнение. Предложени са следните мерки: извършването на СМР да се прави в пълно
съответствие с нормативните изисквания; да се извършва контрол на параметрите на СМР и
характеристики на крайния продукт/ входящ контрол на материали и суровини; самоконтрол
на конкретната работа; операционен контрол; приемателен контрол; краен контрол/.
- риск от трудови злополуки на работници, ръководители и посетители, поради ускоряване на
процесите на работа, за да се спази срока. Предложените мерки са: всички работници,
ръководители и посетители да преминават периодично предвидените в закона инструктажи;
2.Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано технологично
неправилно или некачествено изпълнение на дейност.
2.1.Некачествено изпълнени СМР, поради недобре подбрана или грешна технология - би
предизвикало забавяне на срока на строителните дейности за отстраняване на некачественото
изпълнение и изразходване на ресурси. Като мерки за недопускане и преодоляване са
предложени: да се организират контролни звена, които да проверяват изготвените програми,
предвидените срокове, необходимите доставки и оборудване, механизация и човешки ресурс.
3. Невъзможност да изпълни поставената му задача, поради липса на компетентна работна
ръка или липса на техника/механизация.
3.1.Некачествено изпълнение на някои строително монтажни работи - би предизвикало
забавяне на срока на строителните дейности за отстраняване на некачественото изпълнение и
изразходване на ресурси. Предлагат се следните мерки: извършването на СМР да се прави в
пълно съответствие на с нормативните изисквания; извършване на контрол на параметрите на
СМР и характеристики на крайния продукт.
4.Забава в срокове за изпълнение на възложените му задачи/ обекти по вина на изпълнителя.
4.1.Недостатъчен брой работници за някой вид работа, поради слаба производителност – би
довело до съкращаване срока за извършване на договорената работа, отразяваща се върху
качеството на СМР. Предлага се да се извършва контрол на производителността и
увеличаване броя на работниците при необходимост.
4.2.Риск от повреждане на механизация - този риск би довел до изразходване на ресурси,
поради което за недопускането му кандидатът предвижда осигуряване на резервна
механизация на основните видове необходима механизация.
5. Невъзможност за достигане

до консенсус с Възложителя за заложените в договора
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компоненти /задължения/ аспекти при изпълнението му.
5.1.Невъзможност за достигане до консенсус с Възложителя за заложените в договора
компоненти /задължения/ аспекти при изпълнението му .
5.2.Доставка на некачествени материали.
И двата вида риска биха повлияли върху прекратяване на договора за строителство, рискове
от съдебни дела във връзка с неспазване задължения по сключен договор. Предложените
мерки са следните: при изпълнение на обекта да се допускат за влагане в производство, само
окачествени продукти с доказани характеристики и Декларации за съответствие и
Сертификати за качества; входящ контрол на всички суровини и материали.
5.3.Недостатъчен брой работници за някой вид работа, поради слаба производителност възникване на риска би довел до прекратяване на договора за строителство, възможно е
завеждане на съдебни дела във връзка с неспазване задължения по сключен договор.
Кандидатът предвижда изпълняване на контрол на производителността и увеличаване броя на
работниците при необходимост.
5.4. Дълъг срок на доставка на материалите – мярката за недопускане настъпването на риска е
да се поръчват материалите веднага след сключване на договора за изпълнение.
5.5. Забавяне доставка на материали – Кандидатът предвижда планиране и извършване на
доставките в съответствие с представения линеен график за изпълнение на СРР и графика на
доставка.
5.6. Риск Възложителя да не одобри вече вложен материал в хода на строителството –
предвижда се предварително да се представят и одобряват мостри на материалите.
5.7.Риск от нарушаване координацията между страните в строителството – определя се
координатор за взаимодействие – ще се изготвя списък с имейли и телефони на участниците в
строителството.
6.Трудности при изпълнение на обекта, причинени от непълноти и /или неточности в
количествените сметки. – всички описани по-долу рискове биха предизвикали забавяне на
срока на строителните дейности за отстраняване
на некачественото изпълнение и
изразходване на ресурси.
6.1.Некочествено изпълнени СМР, поради недобре обучен или неквалифициран персонал. –
кандидатът предвижда да се въведе реално функционираща система за качество.
6.2.Некачествено изпълнени СМР, поради некачествени материали – кандидатът предлага да
се следи стриктно всички влагани материали да отговарят на изискванията на българските
стандарти за качество.
6.3. Некачествено изпълнени СМР, поради лоши метеорологични условия – кандидатът
предвижда в зимния период да се използват материали и/или добавки, предназначени за
полагане при минусови температури.
6.4.Некачествено изпълнени СМР, заради лошо управление – предвиждат се следните мерки:
Работниците и служителите на фирмата задължително са квалифицирани да изпълняват,
съответния вид СМР, имат нужните документи, паспорти, сертификати или дипломи, които се
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изискват от техническия контрол. Стриктно се спазва йерархическата структура на обекта и
изпълнението на всеки един вид СМР се проверява преди да бъде приет и предаден готовия
продукт на Възложителя.
6.5. Некачествено изпълнени СМР заради недобре подбрана и грешна технология –
Предвидени са следните мерки: Контролни звена, проверяващи изготвените програми,
предвидените срокове, необходимите доставки и оборудване, механизация и човешки ресурс.
7. Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на поръчката, поради забавяне на плащания от
страна на Възложителя.
7.1. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по Договора
от страна на Възложителя. – би довело до забава поради липса на съгласувателни и
разрешителни инициативи от страна на Възложителя. Изразходване на запасите от ресурси.
Нарушаване на координацията между участниците в порачката. Кандидатът предприема
следните мерки: Предоговориране на отделни клаузи в договора за преодоляване на
трудностите по ритмичността на изпълняваните задължения; свикване на незабавни срещи за
изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и вземане на решение за
преодоляването му; определяне на период от време, в който строителните дейности могат да
продължат до възстановяване на ритмичността в плащанията, съгласно договорните условия.
8.Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с
изпълнение на Договора.
8.1. Забавяне при получаване на наличната информация или неполучаване на информацията –
би довело до забавяне на срока по административни причини – забавяне на разрешителни –
задължение на Възложителя, забавяне при свикване на приемателни комисии, забавяне на
проектанско решение при промяна по време на строителство и др. – Предложени са следните
мерки: своевременна подготовка на документи/проекти/ доклади, които да се предоставят за
съгласуване/ одобрение/разрешение през компетентните инстанции; стриктно водене на
строителна документация и своевременне изготвяне на екзекутивна документация за
завършените обекти; подробно запознаване с проектната и тръжна документация, с цел
предотвратяване на грешки от организационен и технологичен аспект.
8.2. Констатирани сериозни нарушения по наредба №2 за БЗУТ, довело до временно спиране
на работата на обекта – при възникване, би довело до риск от увреждане на работници и
други на площадката и нанасяне на щети върху частно и общинско имущество – Мерките за
безопасност са следните: детайлно запознаване с условията на площадката, на която ще
работи механизацията, вкл. Подземни проводи и съоръжения, които могат да доведат до
авария на машина; провеждане на инструктаж по ЗБУТ на всички работници и стриктно
спазване на строителните норми и правила за безопасност на обекта.
8.3. Нерегламентирани подземни комуникации – предвиждат се следните мерки: при
отбелязани на кадастралната снимка комуникации, около тяхното местоположение при
налични изкопни работи – те се изпълняват ръчно; в случай на прекасване на комуникациите
се вземат спешни мерки за обезопасяване, укрепване и възстановяване на нормалната работа
на комуникациите; изпълнението на изкопните работи около съществуващите проводи се
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извършва с повишено внимание. При възможност съществуващото трасе се отбелязва върху
терена. При изпълнение на изкопа се следи да няма течове, които може да са причина на
суфозия и при доближаване на участъка да се получи пропадане на трасето. В този случай се
предвиждат спешни мерки за укрепване на откосите на изкопа и около мястото на
пропадането.
8.4.Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта и
неуспешни единични или комплексни изпитвания – биха довели до забавяне поради липса на
информация за наложителна промяна в проекта. Предложени са следните мерки: непрекъснато
наблюдение и актуализация на линейния график за изпълнение; стриктно следене и спазване
на сроковете за доставка и изпълнение на отделните видове СМР, които са технологично
обвързани с други видове СМР; навременни плащания на доставчици, недопускане на
забавяния на плащане към работници, различни такси, които също могат да се отразят на
срока на изпълнение.
АНАЛИЗ: В предложението си кандидатът е представил в табличен вид рисковете и
мерките за недопускане / преодоляване на настъпване на риска, като същите само са
изброени, без да има подробно описание. Засегнати са само два от предложените от
Възложителя рискове, а именно: Времеви рискове и риск от недостиг на финансов
ресурс за изпълнение на поръчката, поради забавяне на плащания от страна на
Възложителя (предложеният от Възложителя риск е: Неизпълнение на договорни
задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя).
Представени са други рискове, които биха възникнали по време на строителството, също
в табличен вид.
ОЦЕНКА: 10 точки.
ПОКАЗАТЕЛ М2 „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“:
Кандидатът има внедрена Система за управление на качеството и, околната среда и по
безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на EN ISO 9001, ISO 14001: 2004.
Представени са Дейности, свързани с Политиката на Околната среда:
- При започване на всеки нов обект се идентифицират аспектите на околната среда от
дейността и продуктите, които ще се използват при извършване на СМР и тяхното влияние
върху околната среда;
- Привеждане на превантивна дейност за избягване на грешките.
Непрекъсната оценка на всички нива, използвани суровини, материали, енергия, вода,
емисии, отпадъци и техните алтернативи, което дава възможност да се откриват начини за
намаляване въздействията на тези процеси върху околната среда и свеждането им до
необходимите изискващи се граници.
- Цялостна оценка на произвежданите продукти и използваните процеси, въздействието им
върху околната среда;
- Прилагане на нови екологични технологии за подобряване конкурентната способност на
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фирмата;
- Поддържане и непрекъснато подобряване системата за управление на околната среда,
която е неразделна част от цялостното управление на фирмата.
Кандидатът е предложил следните марки за предотвратяване на замърсяването на околната
среда:
-Непрекъснато обучение и инструктирането на служителите и работниците, как да опазват
околната среда при изпълнение на трудовите си задължения;
-Във фирмата се работи с материали, които отговарят на БДС, не са опасни за здравето и
живота на хората, и не оказват пагубно влияние върху околната среда. Вредните опаковки си
изхвърлят в контейнери, не се допуска попадането им в почвата и канализационната мрежа.
- Строителните отпадъци от разрушителните работи се събират и извозват на определените
за това места.
- Не се допуска разпиляване на отпадъците извън съдовете, в които се съхраняват.
- Забранява се изгарянето на пластмасови, гумени и омаслени отпадъци.
- Ефективно използване на енергия и материалните ресурси при СМР.
- Спазване на всички приложими нормативни изисквания в съответствие със Системата за
управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд.
- Недопускане замърсяване на околната среда, предизвикано от извънредни ситуации.
По време на изпълнение на обекта кандидатът е предложил следните марки за опазване и
защита на околната следа:
1.Техническият ръководител на обекта осигурява провеждането на инструктаж на
ръководения от него персонал по отношение на ЗБУТ и опазване на околната среда в района
на строителната площадка и съседните територии. На площадката не се допускат работници и
външни посетители, на които не е проведен инструктаж па опазване на околната среда.
2.Работниците, под ръководството на техническия ръководител на строителната площадка
отговарят за правилното подреждане и съхранение на материалите, реда и чистотата на
строителната площадка.
3.Специфични изисквания за опазване на околната среда, според предвидените за
изпълнение видове работи:
- третирането и транспортирането на отпадъците (излишните земни маси, строителни
отпадъци) се извършва на мястото за депониране по определен маршрут за транспортирана;
- забранява се движението по пътищата на строителните машини с непочистена ходова част и
замърсяването на пътното платно и съоръжения с кал и други отпадъчни материали;
- превозването на насипни материали се извършва с изправни транспортни средства с
предпазни платнища;
- битовите отпадъци се събират в контейнер, разположен на строителната площадка;
- работниците на строителната площадка предприемат всички мерки за рационалното
използване на водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода.
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АНАЛИЗ: Кандидатът не е разработил този показател, съгласно изискванията на
Възложителя. Няма ясно описани мерки за опазване на околната среда, според указаните
от Възложителя аспекти. Предложението е схематично изложено, мерките са споменати,
без да са разработени подробно. Не са отчетени част от аспектите.
ОЦЕНКА: 10 точки.
„К БИЛДИНГ“ ЕООД
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ПОКАЗАТЕЛ М1„МЕРКИ
РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“:
Представена е програма за „Оценка на риска за здравето и безопасността на
работещите“, която включва :
1.В табличен вид е предоставена информация за организацията на дейността за оценка на
работните места и професионалния риск и Процедура по оценяване на риска със съответните
изпълнители на дейността, срокове и очакван краен резултат.
2.Представена е методиката по която ще се оценява риска
3.Представен е списък на работни ситуации и дейности, криещи опасности при работа.
Идентифициране на опасностите. Разгледаните ситуации и дейности са: Използване на
работно оборудване; Работни практики или работни места; Използване на електричество ;
Излагане на въздействието на опасни вещества и препарати ; Излагане на физични фактори;
Фактори на работната и околната среда ; Влияние на човешкия фактор; Психологични
фактори ; Организация на работата ; Други фактори;
4.В табличен вид е представена информация за рисковете на различните работни
позиции : Технически ръководител ; Кофражист; Арматурист; Зидаромазач ; Водопроводчик;
Заварчик; Строителен работник ; Железар – монтаж метални конструкции;
4.1.Класифицирани са трудовите дейности – вид дейност и използвано оборудване
4.2.Оценка на риска – идентификация на опасностите ; определяне на риска от
идентифицирана опасност с възможна вреда върху здравето на работещият ; Мерки за защита;
Препоръки за намаляване и отстраняване на риска;
5.Анкетна карта за условията на труд във фирмата съдържаща информация за опасности
и вредни фактори на работната среда
6.Представен е списък на нормативните документи за осигуряване на ЗБУТ
7.Представена е в табличен вид Програма за предприемане на мерки за предотвратяване,
намаляване и ограничаване на риска на работните места на обекта , която съдържа:
Идентифицирани опасности; Необходими мерки и мероприятия ; Отговорни лица и срок на
изпълнение на мерките
АНАЛИЗ: Кандидатът не е разработил дефинираните от възложителя рискове, а
оттам и мерки за преодоляването и предотвратяването им. Представена е програма за
безопасност и охрана на труда и рискове, които биха възникнали на работното място при
всяка една от длъжностите, заети с изграждането на тоз обект. Не са спазени
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изискванията, които е предложил възложителя.
ОЦЕНКА: 10 точки.
ПОКАЗАТЕЛ М2 „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“:
Представена е в табличен вид :
1.Програма за подобряване аспектите на ос :
Генериране на строителни отпадъци
Мярка за подобрение/дейност – Редовно обслужване на контейнерите за отпадъци по обекти.
Стриктно спазване на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на
рециклирани строителни материали, в сила от 13.11.2012 г. ПМС №277 от 5.11.2012 г. ДВ.бр.89.
Техн. ръководител осъществява ежедневен контрол по събирането на отпадъците.
Норма/Цел – Недопускане на замърсяване на околната среда със строителни и други отпадъци.
Генериране на отпадъци - остатъци и опаковки от бои, лакове, химикали, разтворители и от др.
строит. материали
При възможност въвеждане на технологии и материали на водна и друга основа, негенерираща
опасен отпадък. Следене движението на остатъци и опаковки от бои, лакове, химикали,
разтворители и др., за да не се допуска попадане в контейнери за битови отпадъци.Редовно
обслужване на контейнерите за отпадъци по обекти. Техн. ръководител осъществява ежедневен
контрол по събирането на отпадъците.
Норма/Цел - Недопускане на замърсяване на околната среда със строителни и други отпадъци.
База: брой нарушения през 2016г спрямо 2015г
2.Карта за определяне и оценка на аспектите на ос
Фирмата е представила в табличен вид информация за аспекти свързани със замърсяването на
ОС по време на строителната дейност.
3.Регистър на значимите аспекти на ОС
В табличен вид е представена информацията :
1.Генериране на отпадъци от основната дейност – строителни отпадъци. Въздействие върху
компонентите на ОС – негативно. Засегнат компонент на ОС – почвата, живия свят .Мерки за
подобряване – програма .
2. Генериране на отпадъци от основната дейност – остатъци и опаковки от бои ,лакове,
химикали, разтворители. Въздействие върху компонентите на ОС – негативно. Засегнат компонент
на ОС – почвата, живия свят .Мерки за подобряване – програма .
4.План за мониторинг аспектите на ос
Цел на мониторинга – Системно наблюдение на степента на достигане на планираните цели по
околната среда.
При констатиране на нарушение се постъпва по следния начин :Устна забележка при
несъществени нарушения или Попълване на предписание при съществени нарушения.
Отговорни лица: Управител, Координатор ОС и Технически Ръководител
В табличен вид е представена информация за :
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Обект на мониторинг - аспекти на строителната дейност свързани със замърсяване на ОС.
Дейност, която се предприема. Честота на проверка и Отговорници за извършване на контрола на
съответната дейност.
АНАЛИЗ: Кандидатът не е разработил този показател, съгласно изискванията на
Възложителя. Няма описани мерки за опазване на околната среда, според указаните от
Възложителя аспекти. Засегнат е само последния аспект за отпадъците и то само схематично
без конкретни мерки. В таблична форма е предложен план за мониторинг, относно
отпадъците, който не е съобразен с обекта.
ОЦЕНКА: 10 точки.

„СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД
ПОКАЗАТЕЛ М1 „ МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“
I.Времеви рискове
А.Закъснение при започване на строителство
1. Обхват и степен на въздействие върху договора – рискът от закъснение при започване на
строителството е минимален, защото всички потенциални участници имат интерес то да започне
и завърши в предвидените срокове.
2.Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- при разработване на графика е предвиден
времеви резерв – 2 календарни седмици.Участникът разполага с необходимите работници и
техника да започне работа веднага.
Б.Изоставане от графика при текущото изпълнение на строителството
1. Обхват и степен на въздействие върху договора – при лоша организация този риск би могъл
да повлияе силно върху изпълнението на договора
2.Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – графика за изпълнение е разработен, така
че операциите да следват технологичната си последователност. Ако се получи изоставане ,
графика ще се преработи така, че то да бъде преодоляно, като при необходимост временно ще се
организира и двусменен режим на работа. Контролиране изпълнението на графика, така че този
риск да бъде сведен до минимум.
В. Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта
1. Обхват и степен на въздействие върху договора- ако се положат всички усилия за избягване
на предните два риска, вероятността от поява на този риск е минимална
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- в графика е оставен като план през
последните дни да се извърши малко по обем работа. По този начин има възможност да се
избегне подобен риск. Ще се организират оперативки за да се обсъжда графика, така че да се
сведе до минимум всеки риск свързан със срока на изпълнение.
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II. Липса/ недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес
1. Обхват и степен на въздействие върху договора - в процеса на работа е възможно
възникване необходимост от уточняване на детайли. Ще има необходимост от съдействие и при
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- Ще се търси мнението, съвета и
указанията та останалите участници в строителството ще се спазват действащите нормативни
актове.
III. Промени в законодателството на България или на ЕС.
1. Обхват и степен на въздействие върху договора –този риск винаги съществува и появата му
не зависи от никой от участниците
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- ще се продължи работа доколкото е
технологично изпълнимо по останалите незасегнати от промяната видове работи, като ще се
преработи линейния график и графиците за използване на ресурси
IV. Неизпълнение на договорни задължения, в т.ч забава на плащанията по договора от страна
на Възложителя
1. Обхват и степен на въздействие върху договора – не толкова фатално би било
въздействието при забавяне на изплащането на дължимите средства в зависимост от срока на
забавяне и обема на забавените средства
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- участникът разполага с оборотни
средства за да работи и при забавено финансиране При допустимо забавяне на плащанията ще
се продължи работата. При драстично забавяне на плащания, например няколко месеца ще се
обсъдят варианти и ще се вземе решение за последващи действия.
V. Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация
1. Обхват и степен на въздействие върху договора-този потенциален риск не би могъл да
окаже съществено въздействие върху срока и качеството на изпълнение на договора, предвид
естеството на обекта-основно ремонтни работи. Биха могли да се установят неточности в
отделните части на проекта, но това не пречи да се работи по другите части до отстраняването на
неточностите.
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- естеството на ремонта предполага
възможност да се работи на различни, относително независими една от друга площадки.
Например, ако се установят неточности по проекта за ремонта на покрива до уточняването им
може да се изпълнят вътрешни демонтажни и др. работи и др. примери
VI. Трудности при изпълнение на строителството, продиктувани от протести, жалби
и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население
1. Обхват и степен на въздействие върху договора- неблагоприятните социални или
други проблеми свързани с обществото, биха могли да повлияят изключително съществено върху
изпълнението на договора
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- като превантивна мярка
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работниците и служителите на дружеството ще бъдат инструктирани
да не влизат в конфликти, да спазват добрия тон в отношенията и в общуването. При наличие
на неблагоприятни социални условия техническия ръководител ще информира съответните
служби и се предприемат необходимите действия.
VII. Рискове които могат да възникнат по време на строителството
А. Изоставане от графика на изпълнение и/ или приключване на СМР дейностите,
резултат от неблагоприятни климатични условия
1. Обхват и степен на въздействие върху договора- неблагоприятните климатични
условия свързани , в зависимост от силата и естеството си, биха могли да повлияят изключително
съществено върху изпълнението на договора.
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- в разработването на графика за
изпълнение са предвидени за евентуални климатични събития и други описани рискове. Всички
климатични опасности касаят основно работите извършени на открито, затова е има 10% запас от
време и готовност за актуализация на работния график. При наличие на климатични условия ще
се изпълняват дейности , които не се влияят – като вътрешни работи.
Б. Технологични проблеми по време на строителството.
1. Обхват и степен на въздействие върху договора-този потенциален риск не би могъл
да промени и/или затрудни съществено изпълнението на договора
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- при разработка на офертата
участникът се е постарал да си изясни технологията на всички предвидени за изпълнение СМР,
необходимите материали, работна ръка, техника и механизация, график за доставка и използване
на материали и техника. Естеството на ремонта предполага възможност да се работи на
различни, относително независими една от друга площадки.
В. Ненавременна доставка на материали/забавяне на доставка/
1. Обхват и степен на въздействие върху договора- забавянето с няколко дни не би
могло да повлияе съществено на изпълнението на договора. Значителното забавяне на по-голяма
част от материалите ще има неблагоприятен ефект
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска-ще се направи цялостна заявка към
доставчиците за всичкото количество материали, които ще бъдат необходими. При констатиране
на риск от забавяне на доставка или невъзможност за доставяне на нови материали от
доставчиците ще се доставят материали от доставчици от региона.
Г. Доставка на материали с различни показатели от заявените
1. Обхват и степен на въздействие върху договора- не спазването на точно заявените
параметри на материалите може да повлияе както на срока, така и на качеството на изпълнение
на договора.
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- при представяне на заявката на
доставчиците ще се опишат точно и ясно необходимите параметри и характеристики на
заявените материали на всички доставени на обекта материали се прави качествен контрол. При
констатиране на некоректна доставка материалите ще се върнат на доставчика.
Д. Значими природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари
Протокол № 2 /20.02.2017 г .
„Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община
Царево“ Страница 15 от 40

1. Обхват и степен на въздействие върху договора-значимите природни бедствия могат
да повлияят фатално на изпълнението на договора.
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска- превантивните мерки включват
инструктиране на личния състав, осигуряване на информационни табели с телефони на
специализирани служби, наличие на изправни пожарогасители и др.
АНАЛИЗ: В предложението си участникът е засегнал всеки един от рисковете,
предложени от Възложителя, като същите са описани подробно. Предложените мерки и
организация за контрол са разработени задълбочено и конкретно за обекта.
ОЦЕНКА: 100 точки
ПОКАЗАТЕЛ М2 „ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
I.Съответствие със законодателството на България или на ЕС
1. Действащи нормативни актове на Република България- изброени са нормативните
актове
2. Действащи нормативни актове на ЕС- изброени са нормативните актове
II. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.
За да се избегне запрашеност в района отпадъците от покрива ще се свалят по
затворена тръба, като преди това леко се овлажнят ,ще се изхвърлят веднага след свалянето
им, като ще се съберат в чували. Всички отпадъци ще се изхвърлят периодично на
регламентирано депо.
Забранява се : отвеждането на води от стр. площадка към уличните платна, складирането
на стр. материали и др. върху зелени площи, тротоари и улично платно, разкопаването на
уличните платна, тротоарните настилки и зелените площи без разрешение по реда на ЗУТ,
сигнализиране и обезопасяване при извършване на дейностите, запълването на изкопите на
уличните платна и тротоарни настилки с пръст, приготвянето на варови и циментови разтвори
върху улици и тротоари, нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма
на нерегламентирано третиране на СО, не се допуска при транспортирането на Со и ЗМ
използването на транспортни средства с неуплътнени каросерии, непочистена ходова част и
замърсяване на уличните платна, не се допуска по време на строителството и дейностите по
третиране и транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на околното пространство с прахови
частици, след приключване на строителството се възстановява първоначалния вид на
тротоарите, уличните платна, зелените площи и др.
III. Подобряване системата за управление на околната среда
В „СТРОЙИНВЕСТ –ДИК“ ООД е изградена ,документирана и внедрена интегрирана
система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа
/ИСУ/, ориентирана към процесите на базата на международните стандарти: БДС ЕN ISO
9001:2008- система за управление на качеството; БДС ЕN ISO 14001:2005- система за
управление по отношение на околната среда; BS OHSAS 18001:2007 – система за управление
на здравето и безопасността при работа;
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Представеният модел на процесно ориентирана ИСУ на „СТРОЙИНВЕСТ –ДИК“ ООД
поставя като заинтересована страна е показан „Клиентът“, но моделът е действащ и за
останалите заинтересовани страни: персонал, ръководство, доставчици и общество.
За да осигури изпълнението на изискванията , организацията извършва проверки на
удовлетвореността им чрез оценяване на информацията за това как се приема продукта от
заинтересованите страни.
Всички сътрудници на дружеството са задължени да участват във внедряването и
усъвършенстването на ИСУ и да прилагат регламентираните от нея действия.
С въвеждането на ИСУ са определени следните процеси: управленски процеси; основни
процеси; спомагателни процеси; наръчник по качеството ОС и ЗРБ; процедури за управление
на качеството и/или ОС и/ или ЗРБ;
работни инструкции; работни документи/записи/;
IV.Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала- информира се
персонала за важността на постигането на клиентските и нормативни изисквания; определя се,
актуализира и провежда политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността
при работа; определя и работи за постигане на целите по качеството, околната среда и
здравето и безопасността при работа; провежда и ръководи преглед по ръководството на ИСУ;
осигурява ресурси за развитието и усъвършенстването на ИСУ, провеждане на документиране
на обучения и инструктажи на персонала; провеждане на обучение по качеството, по опазване
на околната среда и безопасност и здраве при работа и действия при пожари и аварии; следи
се за изпълнение на вътрешни или законови изисквания свързани с подобряване на условията
на труд; ръководството на „СТРОЙИНВЕСТ –ДИК“ ООД планира, осигурява и управлява
финансовите ресурси необходими за внедряването и поддържането на ефикасна ИСУ и за
постигане целите по качеството, ОС и ЗБР;
Инструкция по опазване на околната среда – в 25 точки са описани забраните за действия
свързани с опазване на околната среда.
V. Използване на влаганите материали и оценка та влиянието им върху околната среда
В „СТРОЙИНВЕСТ –ДИК“ ООД е разработена процедура „Идентификация и оценка на
значимост на аспектите на околната среда“ за идентифициране на аспектите на околната среда
на дейностите и продуктите, които може да се управлява и върху които се очаква да има
влияние.
Осигуряването на необходимите за строителната дейност материали е от компетенциите
на отговорника по закупуване.
Всички продукти са идентифицирани с необходимите данни. За доставените партиди се
изисква от производителя и доставчика да бъдат придружени от сертификат /удостоверение/
за качество и информационен лист за безопасност в който са оказани и мерките за опазване на
околната среда за продукта и опаковката. Стриктно ще се спазват указанията на
производителите за начина на съхранение и депониране на остатъци от строителни материали
и техните опаковка.
VI. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и
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отстраняване на отпадъците
Прилага се следния ред за третиране на СО: предотвратяване; подготовка за повторна
употреба; рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване
в обратни насипи; оползотворяване за получаване на енергия от СО,които не могат да бъдат
рециклирани и/или материално оползотворени; обезвреждане на СО, които не могат да бъдат
повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по горните начини; описани са
събирането, съхраняването и транспортирането на СО; описани са отпадъците , които ще
бъдат генерирани от конкретния обект и начина на тяхното събиране и оползотворяване.
VII. Опазване на общинската пътна мрежа, зелените площи и декоративната
растителност
При използване на строителна механизация ще се определят начини така,че да не се
уврежда околната среда, прилежащите имоти, зелени площи и дървесните видове. Няма да се
допуска натрупването и разхвърлянето на строителни материали отпадъци извън границите на
стр. площадка, както и замърсяването на площите.
VIII. Защита на живеещите в района граждани
Освен внимателния подход към отпадъците, ще се спазват и правилата на Наредба за
опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. Няма да се
извършват действия, които биха могли да се тълкуват като нарушаване на моралните норми за
поведение на обществени места. При необходимост от отваряне на шахти, същите няма да
бъдат оставяни без надзор до затварянето им или ще се обезопасяват.
IX. Защита от шума, излъчван по време на строителството
Обекта ще се изпълнява така, че шумът, достигащ до хората в близост да не надвишава
нивата, които застрашават тяхното здраве, почивка и нормални условия. Мерките за
ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много шумни СМР са в
зависимост от: разстоянието между стр. площадка и съседните сгради и помещения; периода
от деня и от седмицата, през който се извършват СМР; продължителността та шумните и
много шумните СМР; нивото на шум във видовете устройствени зони; Определени са групите
на мерките при шумни СМР.
X. Използване на техника и оценка на влиянието и върху околната среда
Дружеството разполага с машини и съоръжения за качествено изпълнение на СМР.
Поддържа се картотека на МС, използвани за СМР, прави се ежедневна поддръжка на МС, а
на преносимите ел. инструменти ежемесечна проверка по безопасност
XI. Мониторинг
Всички материали и техника, постъпващи на обектите преминават входящ контрол.
Наблюдение на СМР по време на работа се осъществява от техническия ръководител.
Ръководството е изградило адекватна и ефикасна система на мониторинг, периодично
измерване и анализ на ключови характеристики на дейностите в организацията, които имат
въздействие върху околната среда и условията на труд.
Параметрите на околната среда се доказват чрез измерване на реални условия.
XII. Контрол
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На определени етапи в процеса на създаване на продукта се извършва наблюдение и
измерване на характеристиките на продукта. Това се извършва в следните дейности: входящ
контрол – извършва се на всички материали, които имат пряко влияние върху качеството на
СМР; наблюдение по време на СМР; краен контрол – крайният контрол за СМР се
осъществява от НСН. Крайният контрол на строежа или на етап от него се отразява в акт
обр.15,16,17.
Идентифицираните значими аспекти по околната среда в дружеството са свързани
главно с управление на отпадъците от различно естество. Контрола по отношение на тези
аспекти е свързан с контрол на спазването на нормативните изисквания.
АНАЛИЗ: В предложението на участника са предвидени мерки за опазване на
околната среда по всеки един от посочените от Възложителя аспекти, както и още
четири
допълнителни (опазване на общинската пътна мрежа, зелените площи и
декоративната растителност; защита на живеещите в района граждани; защита от шума,
излъчван по време на строителството, използване на техника и оценка на влиянието и
върху околната среда). Разработените аспекти не са подробно описани и в по-голямата
си част не са конкретно за обекта. Описаните дейности за мониторинг на отрицателното
влияние на строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнение на
договора, не са подробно и ясно разграничени по всеки един от посочените аспекти,
описанието е общо. Предложените дейности за контрол на изпълнението на
предложените мерки са засегнати общо, като не са конкретизирани за обекта
ОЦЕНКА: 50 точки

АСФ СЪРВИС ЕООД ГР.ПЕРНИК
ПОКАЗАТЕЛ М1: „МЕРКИ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“
1.Времеви рискове
1.1.Закъснение началото на започване на строителството
Възможни причини за поява на закъснение : издаване на разрешение за достъп,
разрешение за извозване на земни маси; изготвяне на актове по време на строителството,
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
неуредени трудови правоотношения на работодателя с работника; изготвяне и съгласуване на
ВОД и ПБЗ
Мерки за недопускане на риска: планиране на строителните дейности съобразно с
годишните сезони; възможност за работа на смени; осигуряване на допълнителна работна ръка
за елиминиране на изоставането; своевременно придвижване на всички документи за издаване
на съответните разрешителни; провеждане на всички нужни инструктажи и спазване на
предписанията и мерките за ЗБУТ;
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Мерки при настъпване на риск: осигуряване на допълнителни работници или механизация
1.2.
Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейности
Възможни причини за поява на закъснение: забавяне доставка на материали; забавяне
вследствие на инцидент при трудова злополука; забавяне причинено от промяна в
инвестиционните намерения; забавяне вследствие на лоши метеорологични условия, забавяне
вследствие промяна на техническото ръководство на обекта; забавяне на срока по
административни причини
Мерки за недопускане на риска: планиране на СРР съобразно метеорологичните
условия и годишни сезони; възможност за работа на смени; промени в програмата при
наличие на изоставане
Мерки при настъпил риск – осигуряване на допълнителни работни групи и механизация;
намаляване времето по изпълнение и отстраняване на забележки до минимум, благодарение на
квалифицирана работна ръка; благодарение на опита на технически специалисти, се намалява
възможността от допускане на грешка при избиране на метод и/или изпълнение на всички
видове СРР; в случай на възникнали пречки се разполага с правоспособни лица по различни
специалности, които могат да предложат решения във възникнали ситуации и да ограничат
риска от забавяне на графика.
1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта
Възможни причини за поява на риска: риск при изпълнение на работи при зимни
условия; риск при изпълнение на работите при дъжд; риск при изпълнение на работите при
силен вятър; риск при изпълнение на работите поради недобре подбрана технология или
механизация;
Мерки за недопускане на риска – при изпълнение на монтажни и демонтажни работи
по покриви и фасади при зимни условия да се спазват всички изисквания на ПИПСМР;
свеждане до минимум всички дейности, изпълнявани на открито при дъждовно време, силен
вятър и високи температури; при изготвяне на линейния график е обърнато внимание на
производителността на машините и технологичното време за всеки един процес, като е
заложен резерв за непредвидени дейности, лоши метеорологични условия и др.;
предварително съгласуване на влаганите материали с Възложителя;
Мерки при настъпил риск – в случай на забавяне ще се осигурят допълнителни
работници и механизация;
2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес
Възможни причини за поява на риска-липса на достатъчно технически персонал и опит
от страна на Възложителя; липса на подходяща координация при одобряване на проекти и
издаване на разрешения; забавяне на процедури, разрешителни и/или отстраняване на
проблеми с подземни комуникации, непредвидени дейности и тяхното съгласуване;
Мерки за недопускане на риска –работа в тесен контакт с представители на
Възложителя; работа с фирми поддържащи подземни и надземни комуникации; работа с
представители на МВР; съдействие на Възложителя; отчитане на всички слабости или
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закъснения; ежеседмични оперативки и планиране на съвместни действия за решаване на
възникнали въпроси; своевременно отбелязване на обстановката и напредъка по обекта;
Мерки при настъпил риск – обсъждане в деня на възникване на пропуски и затруднения;
набелязване на адекватни мерки за справяне с проблема;
3.Промени в законодателството на България и ЕС
Мерки за недопускане на риска –страните по договора съвместно със законодателя да
се изследват и предложат мерки в съответствие с договореностите за предотвратяване на щети
и успешно завършване на договорите.
Мерки при настъпил риск –ако има гратисен период, договорът би следвало да се
приключи при договорните условия, без да настъпват щети за страните.
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора
Рискове от забавени плащания имат съществено значение и влияние върху
навременното финансиране на строителните работи
Мерки за недопускане на риска –изпълнителят ще оказва съдействие при проверки с
цел предотвратяване на закъснения в сертифицирането и др.
Мерки при настъпил риск –въздействие на закъснели плащания; дружеството има
достатъчен ресурс при временни закъснения и др.
5. Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация
Рисковете от промени в проекта са свързани с хармонизиране на дейностите и
сътрудничеството между Възложителя, проектанта и строителя.
Мерки за недопускане на риска –при възникване, изпълнителят следва да направи
оценка за въздействие върху задълженията при договорите в изпълнение; страните по
договора , да предложат мерки за предотвратяване на щети и успешно завършване на
договора.
Мерки при настъпил риск – ако промяната в проекта е незначителна, договорът би
следвало да се приключи при договорените условия без да настъпват щети за страните; в
случай на съществени изменения, след писмено уведомление двете страни ще прекратят
договора и ще пристъпят към предоговаряне на рисковите клаузи, това не води до спиране на
обекта, а до синхронизиране на договора при новите условия;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или
други форми на негативна реакция от страна на местното население
Възможни причини за проява на риск: увеличаване на транспортния трафик,
замърсяване на околната среда от прах, шум и др.; регламентирани и нерегламентирани
прекъсвания на ел. захранването, водоподаването и др.
Мерки за недопускане на риска –съгласувани мероприятия и действия при аварии и
тяхното отстраняване; координация между Изпълнителя и местните фирми, отговарящи за
поддръжката на подземни и надземни комуникации
Мерки при настъпил риск –провеждане на инструктаж за пълно съдействие при
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възникнали проблеми, аварии и компенсиране на евентуални щети; бързо и ефикасно
ликвидиране на причинените щети и аварии; предотвратяване на неудобствата на местното
население;
7. Рискове, които могат да възникнат по време на строителството
Влошаване на атмосферните условия
Решение – преди започване на работа по сградата и премахната дограма и покривна
конструкция ще бъде направена справка с метеорологичните условия през следващата една
седмица
Ниски или прекалено високи температури
Решение- през зимния период при изпълнение на обръщане н около врати и прозорци
ако температурите са ниски, ако отоплителната система не може да смогне ще бъдат
доставени калорифери. През лятото когато температурите са прекалено високи, работния
процес ще започва по-рано и ще продължи до ранния следобед, когато започват горещините.
Прекъсване на електрозахранването
Решение- когато има временно прекъсване на електрозахранването или планирани
ремонти на енергодоставящата мрежа, ще бъде доставен преносим агрегат
Силен вятър и внезапно влошаване на атмосферните условия
Решение – В случай на повя на неблагоприятни условия, застрашаващи здравето и
живота на работниците, всички дейности ще бъдат прекратени.
Некачествени и ли неподходящи материали
Решение- при направа заявка за материали се проверяват срока и опаковката на
всички материали, както и тяхното количество. При откриване на несъответствие , незабавно
се заменя.
АНАЛИЗ: В предложението на участника са описани всички посочени от
Възложителя рискове, но не е направено подробно описание, а само са изброени.
Предлаганите мерки и решения не гарантират изцяло преодоляване на рисковете.
ОЦЕНКА: 50 точки

ПОКАЗАТЕЛ М2 „ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
1.Съответствие със законодателството на България и ЕС –да се спазват изискванията за
ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при товарене , разтоварване и
др.дейности, да се ограничават строителните дейности при неблагоприятни атмосферни
условия, свързани с наличието на вятър;местата за товарене и разтоварване на открито да се
навлажняват.Да не се допускат разливи на масла и нефтопродукти от строителната техника и
машини и др.; да се извършва постоянен контрол на строителните работи с оглед опазване на
съществуващата дървесна, храстова и тревна растителност, извън строителната площадка от
унищожаване или увреждане;
При извършване на строително-ремонтните дейности Изпълнителят ще се стреми да спазва
следния план: използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната
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среда; заместване и намаляване употребата на материали, притежаващи вредно влияние за
околната среда; избягване създаването на отпадъци, повторно използване, екологична
оползотворяване и др.; технически контрол на транспортните средства и механизация, както и
тяхното измиване при напускане на строителната площадка; използване на съществуващи или
химически тоалетни; складиране на стр. материали на определени за целта места;
Елементи, притежаващи неблагоприятно въздействие върху околната среда: шум и
вибрации, стр. отпадъци, вредни газове, нарушаване водоподаването при В и К дейности,
негативно социално въздействие
2.Мерки за смекчаване въздействието върху околната среда – с цел да се намали, смекчи и
ограничи въздействието върху околната среда и след изготвяне на цялостен анализ за
определяне на превантивни и коригиращи мерки, участникът предлага следния план за
въвеждане на мерки за опазване на околната среда:
Качество на атмосферния въздух:
Въздействие- финни прахови частици, ауспухови газове
Действия-поръсване с вода по време на процеса на изпълнение на строителството,
използване на транспортни средства с изправни двигатели, покриване на транспортните
средства и тяхното товарен с насипни материали в допустими граници и габарити.
Качество на водите:
Въздействие – загуба на качеството на повърхностните и на подземните води при
различни аварии
Действия- контрол върху изхвърлянето на отпадъците и избягване на необратими
увреждания
Почва и растителност:
Въздействие – щети върху дървета, храсти, треви породени от масла, замърсявания, удари
и др.
Действие – избягване преминаването на транспортни средства през тревни площи.
Животински свят:
Въздействие – нараняване на животни
Действие – допълнителни заграждения на строителната площадка в населени райони с
домашни животни, които могат да бъдат засегнати от преминаващи строителни машини.
Инфраструктура:
Въздействие – повишен риск от инциденти по време на строителните работи
Действие –подходяща маркировка и заграждателни работи, въвеждане на временна
организация на движението
Производствен шум:
Въздействие – повишено ниво на шума
Действие – Ограничаване на СРР в рамките на дневния период -7.00 до 19.00 часа
Пожарозащита и безопасност на труда:
Въздействие – риск от аварии, пожар, произшествия с работници или преминаващи в
близост до строежа лица
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Действие – спазване на ВОД и ЗБУТ
3. Инструктаж и повишаване културата на персонала: по време на началния инструктаж ще
бъде обърнато внимание на въпроса с отпадъците и тяхното премахване. Стр. работници ще
бъдат инструктирани да изхвърлят всички битови и строителни отпадъци на поставените по
време на строежа контейнери, както и тяхното разделно събиране.
4.Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и
отстраняване на отпадъците
Прилага се следния ред за третиране на СО: предотвратяване; подготовка за повторна
употреба; рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване
в обратни насипи; оползотворяване за получаване на енергия от СО,които не могат да бъдат
рециклирани и/или материално оползотворени; обезвреждане на СО, които не могат да бъдат
повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по предходните точки; за
оползотворяване на СО и обратни насипи могат да се използват СО, при спазване на
описаните изисквания;
АНАЛИЗ: В предложението на участника са разработени само 4 /четири/ от
предвидените мерки за опазване на околната среда. Разработените мерки са формално
описани. Няма предвидена нито една допълнителна мярка за опазване на околната
среда.
Не са предвидени дейности за мониторинг на отрицателното влияние на
строителния процес върху посочените аспекти от Възложителя по време на изпълнение
на договора.
ОЦЕНКА: 10 точки
„ТРАНСТРОЙ ЕКО“
ПОКАЗАТЕЛ М1: „МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“
1.Времеви рискове:
1.1.Закъснение при започване на строително-монтажните работи Ниска вероятност за
настъпване със средна степен на въздействие. Навременна мобилизация на стр. техника,
работна ръка и материали. Осигуряване на допълнителна работна ръка и механизация с оглед
наваксване СМР.
1.2 Изоставане от графика при текущото изпълнение на строителството: Ежедневно следене
напредъка на проекта съгласно графика за изпълнение и отчитане на евентуални закъснения от
техническия състав, след което ръководителя ще предприеме съответните действия.
Следвайки календарния график ще се организира какви човешки ресурси, механизация,
материали ще са необходими за съответните СМР ,за да се завърши качествено и в срок.
1.3 Закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;
Ако има закъснение на етап от изпълнението на СМР , то неизменно ще доведе и до
закъснение в приключването на проекта в срок. При необходимост ще се мобилизират
допълнителни работни групи. Още в процеса на изпълнение на СМР ежедневно ще се следи
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напредъка на проекта и ако се установи изоставане от предвидения график , ръководителя на
обекта ще предприеме незабавни мерки за наваксване на изоставането.
2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
Непрекъсната комуникация между Изпълнител и Строителен надзор; Планиране на
комуникациите – кой от каква информация има нужда и от кого да я получи. Своевременно
достигане на информацията до заинтересованите страни. Отчитане на изпълнението,
състоянието и напредъка на СМР на обекта. Рискът ще бъде преодолян чрез официална
писмена кореспонденция между страните с указани срокове за действие в нея.
3.Промени в законодателството на България или на ЕС;
Мониторинг на нормативната база в строителния сектор , така че своевременно да се отчетат
настъпили промени и да се предприемат съответните организационни дейности. Постоянна
комуникация и следене на законодателството от страна на Възложителя и Строителя.
Предварително информиране на Инженера/Надзора и Възложителя при необходимост от
промяна, съгласно очаквани или настъпили промени в законодателството. При настъпване на
забавяне ,което ще бъде приемливо за двете страни по договора , изпълнителя ще изготви нов
линеен график, съгласувано с възложителя , като ще се компенсира изоставянето.
4.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
Плащанията са основна част от изпълнението на стр. процес и приложения календарен график
и при забавяне от страна на Възложителя би довело до объркване в строителния процес.
Своевременно да се отчетат настъпили промени в договорните задължения и да се
предприемат съответните организационни дейности.
5.Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти
и/или неточности в проектната документация:
Извършване на проучвателни работи от Ръководителя на обекта на техническия проект ,
установяване на евентуални непълноти и неточности в същия. Дългосрочно планиране;
Задълбочено запознаване с обема и
съдържанието на проекта от участниците в
строителството; Интегриран контрол на промените ,чрез който се съгласуват промените,
констатирането им и управлението им при наличие.; Координиране на промените; Отразяване
на промените. Своевременно и коректно поставяне и изясняване на въпросите с Възложителя.
6.Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други
форми на негативна реакция от страна на местното население:
Възможни затруднения: Подготовка и почистване на строителната площадка; Организиране на
пътното движение и повишаване риска от настъпване на пътни инциденти; Трудности при
придвижването на пешеходци и автомобили; Замърсяване на околната среда, повишено
шумово и прахово замърсяване; Възникване на пожар; Затруднения с доставянето на питейнобитова вода ,електричество; Възникването на аварии на ел. и вик комуникации ;Нанасяне на
вреди на лица и имоти при изпълнението на СМР. План за работа гарантиращ намаляване и
преодоляване на възможните затруднения за жителите и гостите на града при извършване на
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СМР .Цели се гарантиране на безопасността на жителите, възстановяване на засегнатото от
строителството площи и недопускане замърсяване на ОС.
7.Рискове, които могат да възникнат по време на строителството:
Изключително неблагоприятни климатични условия: Следене на метеорологичните прогнози
в дългосрочен и краткосрочен план и своевременно пригаждане на изпълнението на Работите.
Строителната програма на Изпълнителя ще бъде разчетена на етапи/участъци с цел
намаляване на влиянието на неблагоприятните климатични условия ; Ако се наложи спиране
на част или цялостно на работите поради неблагоприятни климатични условия ,работата ще
бъде подновена веднага , когато е възможно ; Изпълнителя ще изготви нов линеен календарен
график , който се съгласува с Инженера/Възложителя.

АНАЛИЗ: Кандидатът е разработил всички предложени от Възложителя рискове.
Предложението е схематично изложено, мерките са споменати, без да са разработени
подробно.
ОЦЕНКА: 50 точки.
ПОКАЗАТЕЛ М2: „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
1.Съответствие със законодателството на България и ЕС
Принципи ,които ще се спазват при изпълнението на обекта: устойчиво развитие :
ограничаване на риска за човешкото здраве ; предотвратяване на замърсяване , за да се
предпази от последващо отстраняване на вреди ; участие на обществеността и прозрачност в
действията по опазване на околната страна(ОС); информираност на гражданите за състоянието
на ОС ;материална отговорност за нанесени щети ; мерки по опазване и развитие на
съществуващата биосистема ; възстановяване и подобряване на качеството на околната среда ;
предотвратяване на замърсяване ;
Целите на закона се постигат чрез : Регламентиране на режимите за опазване и ползване на
компонентите на околната среда ; Контрол върху състоянието на ОС ;установяване на
допустими норми за емисии за качество на околната среда ; извършване на оценка на
въздействието върху околната страна ;издаване на разрешително за предотвратяване ,
ограничаване и контрол на замърсяването ;Обявяване и управление на територии със
специален режим на защита ; развитие на система за мониторинг на компонентите на околната
среда ; въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на
околната среда ; регламентиране на правата и задълженията на държавата, общините,
юридически и физически лица .
В табличен вид са представени всички закони, наредби и постановления с които фирмата ще
се съобразява.
2.Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосфера, въздух и др.
-почва: контрол на строителната механизация и мерки за почистване на стр. механизация при
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напускане на обекта ; не се предвижда отнемане на хумусни почви ,а при установяване на
наличие на хумусен слой , същия ще бъде складиран на депо ,посочено от възложителя
.Хумусът ще бъде съхранен така , че да се ползва при бъдещо ландшафтно оформление на
пространствата.
-атмосферен въздух: Да не се използва механизация и ППС с неизправни двигатели ,да не
работи строителна техника с ДВГ на празен ход ; Да не се претоварват ППС ; складовете за
временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци да се омокрят при сухо
време.
-вода: Недопускане изхвърляне на строителни отпадъци във водни басейни ; Недопускане да
се използва неизправна строителна и транспортна техника ,което може да доведе до разливане
на нефтопродукти; осигуряване на разрешителни за водоползване и заустване на отпадъчни
води;
3.Подобряване системата за управление на опазване на околната среда :
Фирмата е регистрирана по ISO 14001:2004.За поддържане и подобряване управлението на ОС
са предвидени следните мерки : Обезпечаване на компетентни служители за поддържане на
системата за управление в дейности свързани с ОС; идентифициране и оценяване на
актуалните аспекти на ОС ; достигане на икономия от 3% на ел. енергия и горива спрямо
спрямо изразходваните за предната година ; Спазване график за преглед на автомобили ;
Създаване на система за собствен мониторинг на аспектите на ОС; Регламентиране на
комуникации със страни , които имат отношение към планиране, контрол или логистика
дейностите на организацията , за които са идентифицирани и оценени като съществени
аспекти на ОС; При несъответствия отчетени от мониторинга ще се предприемат
необходимите корекции.
4.Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала :
Действията по опазване на околната среда и управление на отпадъците ще се извършват в
съответствие с въведената система за управление на околната среда ISO 14001:2004 .
Строителния персонал е инструктиран , обучен и задължен да изпълнява всички законови и
подзаконови изисквания , европейските стандарти за опазване на околната среда ,
международните споразумения и наредби на Министерството на здравеопазването и
Министерство на околната среда и водите.
5.Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда : Ще се
цели :
Ефективно използване на влаганите материали и оценка влиянието им върху околната среда ,
което включва :Контрол на разхода на материали , и избягване на разсипвания и разливания
;Заместване и/или намаляване употребата на материали вредни за околната среда ;
Подходящо складиране, транспорт и работа с материалите, проверка на качеството;
6.Създаване на отпадъци , повторно използване , екологично оползотворяване и отстраняване
на отпадъците :
Цели се: Избягване създаване на отпадъци , повторно използване , екологично
оползотворяване и отстраняване на отпадъци , включващи контрол на качеството и
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количеството на отпадъците; Строителните отпадъци ще се депонират на съответните
определени депа ;
Допълнителни мерки:
7.По отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на СМР се
предвижда изпълнението на следните мерки:
-Мерки по почистване и поддържане на строителната площадка, За целта ще се използват
модерни технологии за намаляване вредите от шум, вибрации и миризми. Отпадъците ще се
депонират посредством специална техника , която няма да бъде претоварвана и ще бъде
снабдена с необходимите покривала за недопускане замърсяване на околната среда . След
завършване на строителната дейност , площадка ще бъде почистена от отпадъци , излишна
почва, знаци, оборудване и механизация .
-Строителната площадка ще бъде периодично пръскана с вода , за да се намали вдигането на
прах .
-осигуряване на химически тоалетни на стр. площадка ; опазване на естествените терени в
близост до строителната площадка ; забранява се изхвърляне в близките водоеми на
строителни и производствени отпадъци ; Ще се извършва ежесменен контрол на строителната
механизация ; Превозните средства се почистват и покриват преди напускането на обекта ;
Специални грижи за опазване на дървесната и храстовата растителност; Ежедневни
инструктажи на работниците ;
8.По отношение ограничаване на шумовото и прахово замърсяване в засегнатите от
строителството участъци вследствие изпълнение на СМР се предвижда изпълнението на
следните мерки :
Използване на техника в добро техническо състояние и притежаваща евросертификат за
редуцирани излъчвани вредни емисии ; Осигуряване на контейнери в близост до строителната
площадка за битови отпадъци ; Местодомуването на механизацията ще става в база в близост
до обекта. В базата ще се извършва зареждането с горива, моторни масла и периодична
техническа профилактика на строителната механизация.; Придвижването на механизацията от
базата до обекта ще се извършва извън пиковете часове;
9.По отношение на растителния свят :
Опазване на съществуващата растителност; Забрана за палежи в района на обекта; Забрана за
навлизане на хора и стр. техника в зелени площи.
Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите
на ежедневието по време на изпълнението на договора: Периодично и в оперативен порядък
координаторът по управление на мерките за опазване на околната среда на ниво работна група
извършва преглед , анализ , докладва и обсъжда с председателя на работната група по
управление на същите състоянието на установените отрицателни влияния на строителния
процес и необходимостта от промяна в контролните дейности, както и достигането на целите
на мониторинга.
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки : Провеждане на превантивна
дейност за избягване на грешките ; Непрекъсната оценка на всички нива , използвани
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материали, суровини, енергия, вода, отпадъци и т.н. , което дава възможност да се откриват
начини за намаляване въздействията на тези продукти върху ОС; Прилагане на нови и
екологични технологии ; Съответствие с изискванията на законодателството
МР не се променя;
АНАЛИЗ: Кандидатът подробно е описал предложените от Възложителя аспекти.
Подробно са разработени още 3 допълнителни мерки за опазване на околната среда, една
от които се допълва с основния аспект „Създаване на отпадъци, повторно използване,
екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците“.
ОЦЕНКА: 50 точки.
„НИКОЛ 71“ ООД гр.Бургас
ПОКАЗАТЕЛ М1: „МЕРКИ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“
1.Времеви рискове
Закъснение началото на започване на строителните работи- дейностите в тази група са
насочени към осигуряване на необходимите финансови средства за осъществяване на проекта,
организационна и технологична подготовка и подготовка на персонала.Предварителните
дейности по осигуряване на финансови средства започват значително време преди началото на
изпълнение на проекта. Организационната подготовка включва широк набор от дейности,
насочени към: формиране на екип от специалисти и изпълнители; регламентиране на връзките
между звената и осигуряване на координация на дейностите им;определяне на дейности те,
предоставяне на подизпълнители; организиране на работни места; осигуряване снабдяването с
материали и енергийни ресурси; осигуряване на производството и доставката на детайли от
външни производители; осигуряване на необходимата механизация;
Най общо казано за конкретния случай могат да се характеризират два аспекта: закъснение на
началото за започване на работите поради трудности, възникнали по време на избора на
изпълнител.
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора, при възникване на риска, мерки за
преодоляване и мерки за предотвратяване на риска: предвижда се по-къс срок за строителство
за вместване в програмния период; увеличаване броя на екипите и необходимия ресурс от
механизация;
Риск вследствие забавяне разрешителни за депониране на отпадъци, разрешителни за достъп и
др.
Аспекти и сфери на влияние – този риск би довел до нарушаване на графика за изпълнение.
Мерки за въздействие – да се направят необходимите писмени искания за разрешителни
веднага след сключване на договора; увеличаване броя на работниците и механизацията и др.
Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
Рисковете могат да бъдат свързани с: възможност да останат скрити конструктивни и
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технологични недостатъци; утежняване на условията за работа в по- висока степен от
предвидената; механични повреди на механизацията; лоши атмосферни условия;
непредвидими щети нанесени от природни сили с непредвидими последици;
Мерките за предотвратяване могат да се разделят на основни вида:
Аспекти от общ характер: форсмажорни обстоятелства
Мерки за въздействие: работни срещи и изготвяне на необходимите образци съгласно
Наредба 3; актуализация на организацията;
Продължителни лоши метеорологични условия – при изпълнение на СМР по покрива и
озеленителните работи ще доведе до закъснение от графика
Мерки за въздействие –ще се изпълняват подходящи видове СМР ; разчет на резерв от време
в графика; осигуряване на почивни дни, които да съвпаднат с дните с лоши атмосферни
условия
Кражба на материали и техника от обекта – ще доведе до финансови загуби за Изпълнителя
и не до там значително изоставане от графика
Мерки за въздействие –охрана на базата и обекта; подобряване на мерките за сигурност;
снабдяване с нови материали и техника;
Преразход на ресурси – оскъпяване на проекта; загуби за Изпълнителя
Мерки за въздействие – сключване на договори с доставчици на основните строителни
материали; направа на график за паричния поток и подробна финансова справка; увеличаване
производителността на труда с използване на механизация и машини, търсене на нови
доставчици и др.
Аспекти свързани с трудови злополуки и травми: притискане от товари; падане от
височина; поражения от електрически ток; удари от падащи и летящи предмети; рискове в
резултат от въздействие на работната среда и др.
Аспекти и сфери на влияние- проявата би довела до нараняване или временна
нетрудоспособност на работник и би нарушила графика на изпълнение.
Мерки за въздействие – изготвяне на план за БЗР и ППАБ; стриктно спазване на ЗБУТ и
всички нормативни документи; повишено внимание при работа и др.
Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта
Тук рисковете се препокриват с по-горе изброените, като може да се добавят и следните:
- Несвоевременно изготвяне на необходимата документация, екзекутиви за предаване на
проекта
Мерки за въздействие – своевременно изготвяне на необходимите документи по време на
строителството; контролна изпълнението на обект;
- Установяването на допълнителни видове СМР
Мерки за въздействие – срещи за уточняване на количествените и финансовите ресурси;
изготвяне на заменителни таблици, протоколи и др.
-Значително изоставане на критични видове СМР
Мерки за въздействие – изработване на седмични графици; постоянен контрол за
изпълнение на изготвените графици; увеличаване броя на екипите и оборудването;
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-Повреда на материали при монтаж им
Мерки за въздействие – ще се използва висококвалифициран персонал; ще се спазват
технологиите за монтаж и изпълнение на СМР; технически контрол за стриктно спазване на
технологиите
- Фалит на основен производител или доставчик
Мерки за въздействие –
избор на доказали се с коректност фирми; доставка на
материали от алтернативните производители и доставчици и др.;
2. Липса / недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес
- Конфликт между участниците в строителния процес – ще доведе до закъснение спрямо
графика
Мерки за въздействие – ежеседмични срещи на всички участници за преодоляване на
различия на мнения; търсене причините за конфликта и неговото овладяване;
-Липса на добро сътрудничество между всички заинтересовани органи, в рамките на
проекта – изпълнението на проекта ще се забави
Мерки за въздействие – организиране на периодични срещи; обсъждане на проблемите
и др.
-Промени в ръководния състав на Възложителя на обекта – ще доведе до напрежение и
временно забавяне
Мерки за въздействие – работа в график; увеличаване броя на екипите; осигуряване на
нормален психоклимат сред изпълнителския състав
3.Промени в законодателството на България или на ЕС
Допускания – строителят има за задача да спазва приложимото национално
законодателство, както и да познава и съблюдава приложимите Европейски регламенти.
Аспекти на проявление и сфери на влияние – промени в законодателството на България
и Европейския съюз могат да окажат влияние както по отношение на срока, така и по
отношение на прилаганите стандарти и технологии. Това ще доведе до големи промени в
изпълнението на договора.
Обхват и отражение на риска – възникването на риска ще даде отражение на : промени в
отчитането и наблюдението на дейностите по договора и др.
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – изпреварващо проследяване на всички
законодателни в областта на строителните дейности.
Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска- при промяна на
законодателството на България и ЕС, своевременно ще се организират срещи за набелязване
на мерки с цел привеждане изпълнението на договора със законодателните изисквания;
експерти на фирмата ще следят за инициираните промени в законодателството и при
идентифициране на такава, ще уведомят ръководството;
4.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от Страна на Възложителя
Допускания – техническото предложение е изготвено при допускане, че всички страни
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по договора стриктно ще изпълняват договорните си отношения и по отношение на
плащанията.
Аспекти на проявление и сфери на влияние – проявление на този риск са най-вече по
отношение на: оперативните средства за текущо разплащане с работниците и закупуване на
строителните материали необходими за СМР - Настъпването на този риск би могло да бъде
липса на финансови средства от страна на Възложителя за разплащане по договора; липса на
техническа и друга необходима информация при Възложителя. Неизпълнението на договорни
задължения поставя на риск цялостното изпълнение на проекта.
Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: осигуряване на наличен ликвиден капитал,
поддържане на постоянен експертен технически състав, който преди сключване на договора
да идентифицира необходимата информация.
Мерки за преодоляване на последици при настъпване на риска и въздействие върху
изпълнението на договора при възникването на риска – осигуряване на достатъчно финансови
средства за закупуване на строителни материали, регулярно заплащане на работниците.
5.Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация.
Рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка (непълноти и/или
неточности в проектната документация) и рискове, произтичащи от трети страни (непълноти
и/или неточности в проектната документация предадена от проектанта.
Аспектите на проявление и сфери на влияние: по отношение на разминаване в изходните
данни в проектната документация и теренните условия, което би довело до промени в
количествата и видовете СМР по договор и забавяне срока на изпълнение.
Обхват и отражение на риска: забавяне срокът на изпълнение на обществената поръчка, а
оттам и забава на реализацията на СМР, възникване на непредвидени дейности. Предлага се
извършване на следните дейности: привличане на допълнителни финансови и други ресурси, с
цел изпълнение на предвидените дейности, съгласно приетия график; промени в проектната
документация и допълнителни процедури по съгласуване то й; ангажиране на трети стопани с
оглед решаване на потенциални проблеми и съгласуване на действията между
заинтересованите страни; други допълнителни действия и процедури с цел качествено и в срок
изпълнение на проекта ; завишаване стойността на договора.
Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: при установяване на различия между
проектните и теренни коти, още при откриване на строителната площадка да се проведат
срещи с възложители и проектанти , с цел изготвяне на актуална проектна документация
Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: кандидатът разполага със строителни
специалисти с пълна проектантска правоспособност, които ще изготвят екзекутивната
документация, едновременно с което ще се създаде организация и включване на допълнителни
бригади за изпълнение на СМР и компенсиране на изгубеното време.
6.Трудности при неизпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и /или
други форми на негативна реакция от страна на местното население.
- Протести, жалби и/или др форми на негативна реакция от страна на наемателите или
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населението.
Аспекти и сфери на влияние: наличие на риск на недоволство за възпрепятстване на
нормалните учебни дейности, недоволство от новото ландшафтно решение и др, които биха
довели до закъснение или неспазване на крайния срок.
Мерки за въздействие върху изпълнение на договора, мерки за преодоляване и
предотвратяването им: осигуряване на публичност и комуникация от страна на Възложител н
Изпълнител; срещи на Възложителя с гражданството; следене на новините в регионален и
национален мащаб.
Спиране на работата на обекта от държавни или общински институции.
Мерки за въздействие върху изпълнение на договора, мерки за преодоляване и
предотвратяването им: стриктно спазване на изискванията на действащото законодателство;
постоянен контрол върху работата на изпълнителския и ръководен състав; периодичен одит на
изпълнение на поръчката; своевременно изпълнение на предписанията на държавните и
общински контролни органи и институции.
7.Рискове, които могат да възникнат по време на строителството.
7.1.Технологични проблеми по време на строителство.
Аспекти на проявление и сфери на влияние: Липсата на съдействие и/или информация от
страна на другите участници /Възложител, строителен надзор, авторски надзор и
експлоатационни дружества/ в строителството, оказващо пряко влияние върху всички
дейности на договора, върху срока на изпълнение/ не се подписват своевременно актовете за
скрити работи и приемане на конструкцията/;
Мерки за недопускане/ предотвратяването на риска: След сключване на договора
предвиждаме да се организира среща, на която да бъдат поканени представители на всички
участници в строителния процес; в процеса на изпълнение да се организират ежемесечни
срещи.
Мерки за преодоляване на риска: уведомяване незабавно на ръководното тяло, с цел замяна с
друг служител; оказване на експертна техническа помощ от страна на кандидата.
7.2.Здравни рискове за работниците
Аспекти на проявление и сфери на влияние: риск от масово заболяване на ръководния и
изпълнителски персонал; риск от топлинен или слънчев удар при високи температура;
преохлаждане на крайниците; увеличаване честотата на простудните заболявания и
заболяванията на скелетно - мускулната и периферната нервна система.
Мерки за недопускане/ предотвратяването на риска: замяна на отсъстващия персонал с
наличен.
7.3. Други рискове: риск при кофражни работи; риск от подхлъзване, падане от височина,
убождане, травми, контузии, прободни рани; риск от злополуки и пожари от електрически
ток; рискове при доставка на материали и техническо оборудване / забавяне срока и
неспазване графика за доставка на материали и технологично оборудване, поради неспазване
на договорените срокове от фирмите производители, поради забавено сключване на договори
за доставка или поради некачествено изпълнени елементи на доставките, изискващи
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допълнително време за монтаж/;
Мерки за недопускане/ предотвратяването на риска: определяне на висококвалифициран
експертен персонал за управление на договора; провеждане на разяснителна кампания за
информиране на пряко засегнатите жители за предстоящите СМР; отделяне на финансови
ресурси за допълнителни мероприятия по отводняване и/или влагане добавки в бетона при
неблагоприятни метеорологични условия; мобилизиране на допълнителен брой работници от
състава и допълнително техническо оборудване, при непълноти /неточности в проектната
документация.
АНАЛИЗ: В предложението на кандидата са разгледани подробно всички, посочени в
процедурата рискове от Възложителя. Разработени са всички възможни аспекти на
проявление и сфери на влияние на отделните рискове. Описани са обхватите и
отраженията на рисковете върху изпълнението на обществената поръчка, като е
извършена оценка на риска, вероятността от настъпване и степента на въздействие.
Кандидатът е предложил мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, а също и за
преодоляване на последиците при настъпване.
ОЦЕНКА: 100 точки.
ПОКАЗАТЕЛ М2: МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1.Съответствие със законодателството на България или на ЕС – кандидатът е описал следните
българските нормативните актове, които са пряко свързани със строителния процес: ЗООС;
Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС; Закон за чистотата на атмосферния
въздух; Закон за почвите; Закон за водите; Закон за защита шума в околната среда; Закон за
управление на отпадъците; Закон за достъп до обществена информация; Закон за обществени
поръчки; Наредба за временна организация на движението при извършване на строителство и
ремонт по пътищата и улиците; Наредба за показателите за шум в околната среда…;
2.Предотвратяване замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др.:
Замърсяване на почвата – кандидатът е направил описание на понятието почви. Опазването,
устойчивото ползване и въстановяване на почвата имат за цел:
- Предотвратяване на нейното увреждане;
- Трайно запазване на многофункционалната и способност;
- Осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;
- Съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвите, организми ,
растения и животни;
- Осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения
на качеството й, предизвикани от процеси, увреждащи почвите, според изискванията на
типовете земеползване.
Атмосферен въздух
Мерките, които кандидата предлага са: намаляване на вредните емисии чрез непрекъснато
обновяване на технологичното оборудване и използване на съвременни машини, чиито
двигатели са с висока енергийна ефективност и осъществяване на постоянен контрол на
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горивата, с оглед изискванията на ЕС по отношение съдържанието на сяра; обучение на
шофьори и механизатори на строителна техника, с оглед анализ на системата за транспортна/
работна информация и даване препоръки за намаляване консумацията на гориво и
съкращаване на вредните емисии; правилно планиране на маршрута и товарите при доставка
и/или извършване на даден вид строителни дейности – избиране на най-кратки и преки
маршрути; свеждане до минимум работата на празен ход; недопускане работа на машини с
неизправни катализатори за отработените газове и шумозаглушителни.
Води
На обекта ще се формират само дъждовни води, които ще се отвеждат в дъждоприемните
канали, които ще бъдат реконструирани и разширени в рамките на проекта; ще се осигурят
химически тоалетни за работещите на обекта; служителите ще бъдат обучени
за
предприемане на всички приложени мерки за предотвратяване на замърсяването на водите; ще
се използва вода, предназначена за промишлени нужди, от източник, предписан от Общината.
3.Подобряване системата за управление на околната среда: Системата за управление на
околната среда е интегрирана част от цялостната система за управление в нашата организация,
като този елемент конкретно има за цел изпълнение на природосъобразно управление на
значимите аспекти на околната среда с рамките на фирмените процеси. Кандидатът е
осигурил възможности за периодично преразглеждане, оценяване и за подобряване на
резултатността ни спрямо качеството на извършваните услуги и произвежданите продукти с
тяхното влияние върху околната среда. Ключова роля в целия процес по подобряване на
процесите имат служителите на организацията от всички нива, като те са насърчавани да дават
предложения в рамките на техните сфери на компетентност.
4.Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала: преди стартиране на
предвидените дейности ще бъдат организирани обучения с цел гарантиране компетентността
и екологичната култура на ангажирания персонал. Всички нови служители ще се въвеждат в
организираната и въведена система на управление на околната среда и ще преминават
обучение за документацията на системата. Ефективността на системата разчита на
предложение от персонала на всички нива, като по този начин се постига комплексност,
пълнота, обхватност и лесно прилагане на заложените процеси.
5.Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда:
Мерките са насочени в две посоки: да гарантират безопасна и здравословна екологична среда
за всички, които обитават, посещават или работят в сградата и да минимизират евентуалното
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по строежа и
експлоатацията на обекта, включващо използването на екологично безопасни материали и
технологии, проектирането на безопасни инсталации и системи за тяхното безопасно
експлоатиране, гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта.
6.Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и
отстраняване на отпадъците: Управлението на строителните отпадъците (СО) има за цел
предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и
ограничаване на риска за човешкото здраве и околна среда. Посредством правилното
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управление на СО по време на строителството ще бъде постигнато:
- Предотвратяване и минимизиране образуването на СО;
- Увеличаване употребата на рециклирани строителни материали и оползотворяването на СО,
съобразно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците;
- Намаляване количеството на депонираните СО.
Няма да се допуска нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на
нерегламентирано третиране на СО; навременно събиране на определените за това места;
извозване на СО до края на работния ден. Целта на кандидата е постигане на устойчиво
развитие, чрез прилагане на основните принципи за осигуряване на възможности за
ограничаване, рециклиране и повторно използване на суровините.
7.Мерки за намаляване на шумовото и прахово замърсяване от строителството:
Отрицателните въздействия върху околната среда са преки, временни, краткотрайни и
локализирани и без кумулативен ефект от естеството на предвижданите строителни дейности.
Шум и вибрации: Ефектът ще е временен и при предприемане на мерки за опазване на
здравето и безопасността на работниците, той ще е минимален.
Прах: Мерките, които кандидатът предлага са: самосвалите да бъдат покрити със специални
покривала; при почистване на строителната площадка ще се извършва оросяване с вода;
складираните насипни материалите се покриват с брезентови покривала; машините и
самосвалите, транспортиращи такива инертни материали, ще се движат с ниска скорост; ще се
използват най-кратки маршрути за транспортиране.
8.Мерки за защита на растителен и животински свят: Изгребване на хумусния пласт преди
извършване на изкопи и складиране на специализирани депа; при работа в близост до
дървета, ще се извършва завиване със зебло, ограждане и др.; недопускане паркиране през
тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища; ще се извърши
рекултивация на местата, извън площадката, засегнати от строителната механизация ; контрол
на достъп до района на сухоземни гръбначни животни и ограничаване образуването на гнезда
в района на действие.
9.Засягане на водоизточници и подземни води: Произведените опасни отпадъци /
употребявани масла, вещества против замръзване, парцали, напоени с употребено масло,
стърготини и др./ се обособяват, съхраняват и предават в установените законови срокове на
оторизираните органи.
10.Употреба на хартия за управление на дейностите по поръчката: - ще се поддържа
електронно досие с оглед избягването на необходимостта от поддържане на допълнителни
копия на важни документи.
Мониторинг: Мониторингът включва конкретно описание на мерките за мониторинг /
свързани с мерките, описани по-горе за намаляване на вредните въздействия/ с параметрите,
които трябва да се измерват, методи, които да се прилагат, места за вземане на образци,
честота на измерванията; конкретно описание на организационните схеми и процедури за
отчитане.
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:
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1.Организационен план.
2.Ежедневен контрол върху изправността на огради, скелета, предпазни мрежи.
3.Ежедневен и постоянен контрол на трасетата за достъп и недопускане на замърсяване.
Ежедневен контрол над транспортните средства и механизация.
5.Периодични измервания на нивата на вибрации, шум запрашеност.
6.Ежедневен контрол при складиране на материалите.
АНАЛИЗ: Кандидатът е разработил подробно всички аспекти, предложени от
Възложителя и още 4 допълнителни мерки. Представени са дейности за мониторинг и
контрол на изпълнението.
ОЦЕНКА: 100 точки.

Преди да премине към оценяване на ценовите предложения Комисията направи проверка за
необичайно благоприятни оферти по 72 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП и чл.103, ал.5 от
ЗОП, Установи се, че не са налице необичайно благоприятни оферти. Комисията премина
към оценяване на ценовите предложения по формулата:
Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се изчислява по
формулата:
Ц = Цmin / Цn х 100 = ……… (брой точки),
където:
Цmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка измежду
допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.
Цn – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния участник без
включен ДДС.у
Участниците получиха следните оценки на ценовите предложения:
I. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД
Ц = 206 852,50 / 233 617.66 х 100
Ц= 88.54 точки
II. „К БИЛДИНГ“ ЕООД
Ц = 206 852,50 / 266 793, 64 х 100
Ц= 77.53 точки
III. „СТРОЙИНВЕСТ –ДИК“ ООД
Ц = 206 852,50 / 217 393, 86 х 100
Ц= 95.15 точки
IV. „АСФ СЪРВИС“ ЕООД
Ц = 206 852,50 / 257 000, 01 х 100
Протокол № 2 /20.02.2017 г .
„Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община
Царево“ Страница 37 от 40

Ц= 80.49 точки.
V. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
Ц = 206 852,50 / 206 852,50 х 100
Ц= 100 точки.
VI. „НИКОЛ 71“ ООД
Ц = 206 852,50 / 255 048, 37 х 100
Ц= 81.10 точки.

Комисията премина към комплексната оценка на офертите на участниците по
следната формула: КО = ССМР х 0,20 + М1х 0,15 + М2 х 0,15 + Ц х 0,50, където:
КО – комплексна оценка на офертата;
ССР – получен брой точки за изпълнение на СМР;
М1 – получен брой точки относно Мерки за опазване на околната среда
М2 – получен брой точки относно Мерки за управление на риска по време на
строителството
Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка
без
включен
ДДС.
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срок за
изпълне
ние в
календар
ни дни

ССМР

ССМР*0
.20

цена без
ддс

Ц

Ц*0.50

ССМР*0.20
М1
+Ц*0.50

МИК БИЛД РУСЕ
ЕООД

40

100.00

20.00

233617.66

88.54

44.27

64.27

10

1.5

10

1.5

67.27

К БИЛДИНГ ЕООД

107

37.38

7.48

266793.64

77.53

38.77

46.24

10

1.5

10

1.5

49.24

СТРОЙИНВЕСТ
ДИК

145

27.59

5.52

217393.86

95.15

47.58

53.09

100

15

50

7.5

75.59

АСФ СЪРВИСИС

160

25.00

5.00

257000.01

80.49

40.24

45.24

50

7.5

10

1.5

54.24

ТРАНССТРОЙ ЕКО

88

45.45

9.09

206852.50

100.00

50.00

59.09

50

7.5

50

7.5

74.09

НИКОЛ 71 ООД

120

33.33

6.67

255048.37

81.10

40.55

47.22

100

15

100

15

77.22

Наименование на
участника

М1*0.15

KO=
М2* ССМР*0.20
М2
0.15 +Ц*0.50+М1*0
.15+М2*0.15
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На основание изложеното до тук, Комисията прави следното класиране на участниците в
процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка:

I-во място: „Никол 71“ ООД, гр. Бургас, с комплексна оценка 77.22 точки
II-ро място: „Стройинвест –ДИК“ ООД, с комплексна оценка 75.59 точки
III-то място: „Трансстрой Еко“ ООД, с комплексна оценка 74.09 точки
IV-то място: „Мик Билд Русе” ЕООД, с комплексна оценка 67.27 точки
V-то място: „АСФ СЪРВИС“ ЕООД, с комплексна оценка 54.24 точки
VI-то място: „К Билдинг“ ЕООД, с комплексна оценка 49.24 точки

Комисията счита, че офертата нa „Никол 71“ ООД, гр. Бургас в пълна степен съответства
на предваритлно обявените от възложителя изисквания за технически възможности и е
икономически най-изгодна.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда
здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“ да обяви за изпълнител „Никол 71“
ООД, гр. Бургас
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в
същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 23.02.2017 г. 11:29 часа.

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: Илина Ангелова /п/
Катя Анестиева /п/
инж. Златинка Кирякова /п/
Васил Николов /п/
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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