РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№2
На 11.03.2019 г., в 14:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе второто заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01143/06.03.2019 г. на зам. кмета на Община Царево, съгласно Заповед РД-01-521/18.09.2018 г. на
кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на СМР на обект: „Обществена сграда – Кметство с. Синеморец”
Община Царево“, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
5. Валентина Попова – гл. спец. „Регионално развитие” при Община Царево;
6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение на
участника „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, гр. Бургас, съобразно методиката за оценяване.
Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на Мерки за
управление на риска по време на строителство (М1) и Мерки за опазване на околната
среда (М2) от техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Описание:
Предложението на участникът съдържа:
I.Организация за изпълнение на СМР по видове дейности
1.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
1.2. Организация и подход за постигане на целите на договора
1.3. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, включително
и тяхната продължителност
1.4. Ключови моменти
М1 Мерки за управление на риска
I.
Риск - качествен анализ на риска, количествен анализ на риска, контрол на
риска, идентифициране на рисковете
II. Видове рискове
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II.1. Времеви рискове – закъснение при началото на започване на строителството,
изоставане от срока при текущото изпълнение на строителството, риск от закъснение за
окончателно приключване и предаване на обекта – анализ на времеви рискове
Риск от закъснение стартирането на работите на обекта – вероятност от настъпване на
риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, която се определя въз основа на
вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно
Стойност на риска = Вероятност х Влияние, мерки за предотвратяване на риска, мерки за
намаляване на въздействието на риска
Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на работите- вероятност от
настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, мерки за
предотвратяване и намаляване на риска.
Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обектавероятност от настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, мерки
за предотвратяване и намаляване на риска.
II.2. Анализ на риска, липса/недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на
други участници в строителния процес- вероятност от настъпване на риска, очаквано
въздействие на риска, Рискът Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна
на Възложителя или от трети лица и институции е силно зависим от компетентността на
заинтересованите страни, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска,
мерки за недопускане/предотвратяване на дефинираните потенциални рискове
II.3 Анализ на риска Промени в законодателството на България или ЕС- вероятност от
настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, оценка на стойността на риска, която се
определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия
фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Влияние, промени в законодателството
на България или ЕС, мерки за недопускане/предотвратяване на дефинираните потенциални
рискове, мерки за намаляване на риска.
II.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от страна на Възложителя- оценка на вероятността за настъпване на всеки от
рисковите фактори, очаквано въздействие на риска, оценка на стойността на риска, която се
определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия
фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Влияние, мерки за предотвратяване и
намаляване на риска, фактори.
II.5. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация - оценка на вероятността за настъпване на всеки от
рисковите фактори, оценка на очакваното влияние от настъпване на съответния рисков
фактор, оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за
поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска =
Вероятност х Влияние, мерки за предотвратяване и намаляване на риска, фактори.
II.6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или
други форми на негативна реакция от страна на местното население - оценка на вероятността
за настъпване на всеки от рисковите фактори, оценка на очакваното влияние от настъпване
на съответния рисков фактор, оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на
вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно
Стойност на риска = Вероятност х Влияние, мерки за предотвратяване и намаляване на
риска, фактори.
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II.7. Други рискове (трудова злополука ) - оценка на вероятността за настъпване на
всеки от рисковите фактори, оценка на очакваното влияние от настъпване на съответния
рисков фактор, оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността
за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска =
Вероятност х Влияние, мерки за предотвратяване и намаляване на риска, фактори. Анализ на
рисковете от възможни нарушения по Наредба № 2 ЗБУТ, които могат да доведат до
временно спиране на работата. Анализ на други рискови фактори, които могат да
въздействат върху изпълнение на договора.
III.
Степенуване на рисковете
Анализ:
Участникът е описал обстойно всеки един от рисковете, като е предложил ефикасни
контролни дейности, като за всеки един от рисковете е предложил конкретни мерки за
недопускане настъпването на риска. Отчел е всички възможни аспекти на проявление и
области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите във връзка с реализация на
строителството, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; Предложени са конкретни
методи, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху
изпълнението на дейностите, предмет на договора.
Оценка:100 точки
М2 Мерки за опазване на околната среда
1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС
2. Предотвратяване замърсяване на околната среда –почва, атмосферен въздух и др.
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на
СМР
4. Мерки за опазване на общинската инфраструктура (пътна мрежа, тротоарни
настилки, зелени площи и други)
5. Подобряване системата за управление на опазване на околната среда
6. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала
7. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната
среда
8. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и
отстраняване на отпадъците
9. По отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на СМР
се предвижда изпълнението на следните мерки: действия по организиране и поддържане на
строителната площадка чиста чрез сбиране на строителните отпадъци и отломки поне
веднъж седмично; чрез въвеждане на добра организация при осъществяване на СМР,
постоянен надзор и периодично пръскане с вода на строителната площадка ще се намали
праха, вкл. и на фините прахови частици; няма да се допуска отъпкване, замърсяване и
разрушаване на естествени терени в близост до строителната площадка и др.
10. По отношение ограничаване на шумовото и прахово замърсяване в засегнатите от
строителството участници вследствие изпълнението на СМР се предвижда изпълнението на
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следните мерки: строителната и транспортна техника в добро техническо състояние,
предизвикваща по –ниски нива на шум и др.
Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху
аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора.
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.
Анализ:
Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда, свързани със следните
основни аспекта: 1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС; 2.
Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.; 3. Мерки
за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на
търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР. 4. Мерки
за опазване на общинската инфраструктура /пътна мрежа, тротоарни настилки, зелени площи
и др./. В предложението са предвидени мерки за опазване на околната среда по всеки един
от посочените 4 /четири/ основни аспекта, идентифицирани от Възложителя, както и
допълнителни мерки.
Оценка:100 точки
Комисията приключи работата си по оценка на техническото предложение на
участника и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, насрочи следващото си публично заседание за
отваряне на предложеното от допуснатия участник ценово предложение за 25.03.2019 г.
(понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Царево-сграда
Фронт-офис.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както
и представители на средствата за масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите оферти да се публикува на интернет страница на Община
Царево в раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 19.03.2019 г. 16:30 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: инж. Златинка Кирякова– ………………………
Членове:

1. Мила Стоянова – ……………………………
2.

Златка Димитрова - ………………………….

3. арх. Даниел Калудов -………………………..
4. Мария Динкова - …………………………….
5. Валентина Попова - …………………………
6. Катя Анестиева - ……………………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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