РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ПРОТОКОЛ № 2
На 03.05.2019 г., в 09:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе второто заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-192/29.03.2019
г. и Заповед № РД-01-264/03.05.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на
процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект:
„Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево”, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Членове: 1. Ирина Тодорова – ст. счетоводител при Община Царево;
2. Никола Младенов- главен експерт „Геодезия“;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
5. Теодора Шопова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево
Поради отсъствие на членове от състава на комисията, определена със Заповед № РД-01192/29.03.2019г. на Кмета на Община Царево, със Заповед № РД-01-264/03.05.2019 г. на Кмета на
Община Царево се заменят, следните членове: 1. Георги Стоянов - зам. кмет на Община Царево председател се заменя с инж. Златинка Кирякова - гл. инж. на Община Царево – член на
комисията; 2. На мястото на инж. Златинка Кирякова като член на комисията постъпва Никола
Младенов - главен експерт „Геодезия“; 3. Мила Стоянова - директор дирекция „АПОБФ“ при
Община Царево се заменя с Ирина Тодорова – ст. счетоводител при Община Царево; 4. Мария
Динкова - гл. юрисконсулт при Община Царево – член, се заменя с Теодора Шопова юрисконсулт при Община Царево.
В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 29.03.2019 г. и във връзка с прилагането
на разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на участника в процедурата
на 22.04.2019 г. по електронна поща, подписан с електронен подпис, за изпълнение на
указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация. В същия ден,
протоколът е публикуван в „Профила на купувача“ на интернет страницата на Община Царево.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участникът
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД е направил допълнения към офертата си по реда, който му
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беше указан, като са входирани Допълнителни документи, както следва, с вх.№53-01429/1/30.03.2019г. в 10:39 часа.
Комисията отвори плика с допълнително представените от „Трансстрой Еко” ООД
документи и установи, че същият е представил:
I. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД е представил нов ЕЕДОП, в който в част IV: Критерии за
подбор, Раздел: В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или
техническо оборудване“ е отбелязал „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД, като трето лице, чиито капацитет
ще използва.
II. „СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС“ ЕООД, посочен като подизпълнител в офертата, е приложил
подписан ЕЕДОП, в който е посочил доказателства, че отговаря на критериите за подбор,
отнасящи се до техническите и професионални способности, съобразно вида и дела от поръчката,
които ще изпълнява.
III. „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД, като трето лице, чиито капацитет ще се използва от
„Трансстрой Еко” ООД, е приложил подписан ЕЕДОП, в който да декларира, че отговаря на
съответните критерии за подбор, за доказването, на които, участникът се позовава на неговия
капацитет, както и е посочил, че по отношение на него, не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване на
професионална дейност, поради което единодушно РЕШИ:
УЧАСТНИКЪТ „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, се допуска до по-нататъшното участие в
процедурата и офертата му, в частта ѝ относно техническо предложение се допуска до
разглеждане.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение на
участника, съобразно методиката за оценяване.
Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на показатели 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.
Предложението на участника съдържа:
1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
1.1.Описание на всички дейности, необходими за изпълнение на поръчката – три етапа:
подготвителен етап , дейности по изпълнение на строително-монтажните дейности, довършителен
етап
- подготвителен период – представяне на ръководния екип, монтаж информационна
табела, ситуиране на контейнери с работно място и документацията, водоснабдяване,
електроснабдяване, санитарни възли;
- дейности по изпълнение на СМР – изграждане на съоръжения, изграждане на подпорни
стени с габиони, изграждане на пешеходен мост с дървени конструкции и орнаменти, поставяне
на елементи на градско обзавеждане, изграждане на алейна настилка с павета и бордюри и др.
- довършителни дейности – почистване на стр. площадка и съставяне на актове
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1.2. организационна структура на обекта и последователност и взаимообвързаност на
видовете СМР
- условия, свързани с изпълнението на поръчката
- обхват на работите
- документация за управление на работите
- закупуване и доставка на материали и услуги
- изпълнение на строителството
- осигуряване на материали, работна ръка и механизация
- организационна структура на обекта и др.
Мерки за управление на риска по време на строителството (М1)
Описание:
I.
Идентификация на възможните рискове – периодична проверка и анализ на
вътрешни и външни фактори, имат пряка и косвена зависимост с резултати от изпълнението на
поръчката; следене на възникнали събития, свързани с: други поръчки/проекти; промени в
законодателството; отклонение от спецификациите; представяне на информация необходима за
изпълнението на проекта; взимане на решения; техническа среда; сигурност на информацията;
I.
Видове рискове
I.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.
I.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
I.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.

Страница 3 от 5

I.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.
I.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.
I.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.
I.7. Други рискове
I.7.1. 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.
I.7.2. Анализ на рисковете от възможни нарушения по Наредба № 2 ЗБУТ, които могат да
доведат до временно спиране на работата.
I.7.3. Анализ на други рискови фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на
договора.
II.
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
Мерки за опазване на околната среда (М2)
Описание:
1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС
2.
Предотвратяване замърсяване на околната среда –почва, атмосферен въздух и др.
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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
следните мерки: строителната и транспортна
техника
в добро техническо състояние,
предизвикваща по –ниски нива на шум и др.
11.
По отношение на растителния свят
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 и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, насрочи
следващото си публично заседание за отваряне на предложената от допуснатия участник
ценова оферта за 09.05.2019 г. (четвъртък) 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”.
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Настоящият протокол е изготвен на 03.05.2019 г. 14:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

К ОМИСИЯ ЗА ПРОВ Е ЖД АНЕ НА ПРОЦ Е ДУРАТА ЗА ВЪ ЗЛ АГАНЕ :
Председател: инж. Златинка Кирякова -…………..…...
Членове: 1. Ирина Тодорова - …………………………..
2. Никола Младенов - …………………………
3. арх. Даниел Калудов -……………………
4. Златка Димитрова - ………………………..
5. Теодора Шопова - ………………………….
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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