
 

ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН 
с.Макреш – 3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 

тел./факс 094 / 600 356 

e-mail: makresh@b-trust.org 
                                                                                   

 

ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на  техническите предложения 

            На 23.10.2019 година в 10:00 часа комисия назначена със Заповед № 

№260/03.10.2019 год. на Кмета на община Макреш за провеждане на публично 

състезание с предмет „Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и 

с.Подгоре, община Макреш” осъществявани в рамките на проекти: BG06RDNP001-

7.001-0119 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 година по Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване селата в селските райони“, 

открита с Решение № 217 от 22.08.2019 година и обявена в регистъра на обществени 

поръчки на АОП под № 929441 от 22.08.2019 година се събра комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Емил Александров Йонов – директор на Дирекция „УТСД“; 

2.  Тихомир Иванов Георгиев – главен счетоводител. 

Резервни членове:  

1. Филип Филипов – главен архитект 

2. Мариана Иванова – главен специалист „Бюджет“ 

 

На закритото заседание на комисията бяха разгледани техническите 

предложения на  участници. 

Констатациите на комисията са както следва: 

 

Участник №1„ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София,  

 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

съдържащо подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с 

приложена диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на 

основните материали. 

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР - 322 /триста двадесет и два/ 

календарни дни. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията на възложителя. 



           В представеният линеен календарен график участникът е посочил, че видовете 

работи ще се изпълнят на етапи. Подробно са описани видовете СМР включени в 

съответните етапи. Линейният календарен график е придружен с Диаграма на 

работната ръка. В графика е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена 

дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и 

предвиденото оборудване и механизация. 

          Участникът е представил строителна програма за организация и изпълнение на 

договора, в която е описал технологичната последователност на строителния процес - 

обхват на дейностите, описание на видовете СМР, организация на дейностите и 

подхода за изпълнение на поръчката, мерките за контрол с цел осигуряване на 

качество, мерки за намаляване дискомфорта на местното население. 

В  „Описание на видовете СМР” е описана подробно технологията на изпълнение на 

дейностите по строителство. Представеният линеен календарен график  съответства на 

строителната програма. 

           По отношение на представената програма за управление на риска 

комисията констатира следното: 

               Участникът е представил програма и принципи за управление на риска. 

Представен е списък на ползите от прилагането на подход за управление на риска. 

Описани са етапите при процеса на оценяване на рисковете, като е разгледан всеки 

един от етапите. Идентифицирани са основните рискове, които могат да доведат до 

затруднения при изпълнение на задачите. 

                 При описание на всеки един от етапите на оценка на рисковете са описани 

рискове, които не съответстват на идентифицираните от Възложителя рискове, 

посочени в Техническата спецификация. 

                     Описани са рискове и са посочени мерки за тяхното преодоляване, които 

касаят изпълнението на договора.  

                   Съгласно изискването на Възложителя предложението на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от 

посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на 

описаните рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

                В своето предложение участникът  е разгледал всички рискове 

идентифицирани от Възложителя. 

               По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора комисията констатира следното: 

                   В предложението си участникът е разработил цялостна програма за опазване 

на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора. Направено е 

описание на компоненти за неблагоприятно въздействие. Посочени са конкретни мерки 

за намаляване на конкретните въздействия върху околната среда. Разработен е План за 

организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. 

                 След като разгледа в цялост представеното от участника предложение 

комисията констатира следното. 

             Участникът, е представил линеен график, който показва технологична 

съвместимост на отделните дейности и операции и не противоречи със строителната 

програма и техническата спецификация. В представената строителна програма  са 

описани всички рискове, дефинирани от Възложителя. 

         Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника 



„ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София до разглеждане на неговото ценово предложение. 

 
            Участник № 2: ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр.София: 

         Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията на възложителя. 

              Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

съдържащо подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с 

приложена диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на 

основните материали. 

          Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР - 360 ( триста и шестдесет) 

календарни дни. 

          Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности 

съгласно изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В 

Линейният календарен график са отразени всички дейности и тяхната технологична 

последователност, както и продължителността и разпределението във времето на всеки 

етап от строителството. 

          Участникът е представил строителна програма съдържаща всички дейности, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за 

подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други 

дейности и подддейности, необходими за постигане на целите на договора. Описани са 

видовете СМР съгласно техническата спецификация и технологията на тяхното 

изпълнение. Посочена е организацията и подхода при изпълнение на поръчката, като 

подробно е описано времето за изпълнение на видовете дейности, квалифицираните 

лица и работна ръка и необходимото оборудване и механизация. 

            В представеният линеен календарен график участникът е посочил, че видовете 

работи ще се изпълнят на  етапи. Подробно са описани видовете СМР включени в 

съответните етапи. Линейният календарен график е придружен с Диаграма на 

работната ръка. В графика е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена 

дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и 

предвиденото оборудване и механизация. 

            Участникът е представил строителна програма за организация и изпълнение на 

договора, в която е описал технологичната последователност на строителния процес - 

обхват на дейностите, описание на видовете СМР, организация на дейностите и 

подхода за изпълнение на поръчката, мерките за контрол с цел осигуряване на 

качество, мерки за намаляване дискомфорта на местното население. Участникът е 

предложил и организация на дейностите, като е описал необходимите човешки ресурси, 

разпределение на дейностите между експертите и схемата на взаимодействие във 

връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата. 

         Участникът е описал мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение 

на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време 

на изпълнението на договора. Всяка една от мерките е описана подробно, като е 

посочено и отговорното лице и неговото задължение при прилагане на мярката. 

         Участникът е описал мерките за намаляване на дискомфорта на местното 
население. 
        Посочил е конкретни мерки и очакваните ефекти от прилагането им. 

       По отношение на представената програма за управление на риска комисията 

констатира следното: 



        Участникът е представил програма и принципи за управление на риска. 

Представен е списък на ползите от прилагането на подход за управление на риска. 

Описани са етапите при процеса на оценяване на рисковете, като е разгледан всеки 

един от етапите. Идентифицирани са основните рискове, които могат да доведат до 

затруднения при изпълнение на задачите. 

        При описание на всеки един от етапите на оценка на рисковете са описани рискове, 

които  съответстват на идентифицираните от Възложителя рискове, посочени в 

Техническата спецификация. 

         Описани са рискове и са посочени мерки за тяхното преодоляване, които касаят 

изпълнението на договора. Идентифициран е риск от промени в законодателството на 

България и промени в изискванията на финансиращия орган. 

          Съгласно изискването на Възложителя предложението на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от 

посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на 

описаните рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

          В своето предложение участникът  е разгледал всички рискове идентифицирани 

от Възложителя. 

        За рисковете  са посочени мерки за тяхното преодоляване, както и мерки за 

преодоляване на последиците при тяхното евентуално настъпване. 

         По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора комисията констатира следното: 

         В предложението си участникът е разработил цялостна програма за опазване на 

околната среда по време на изпълнение на предмета на договора. Направено е описание 

на компоненти за неблагоприятно въздействие. Посочени са конкретни мерки за 

намаляване на конкретните въздействия върху околната среда. Разработен е План за 

организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. 

        След като разгледа в цялост представеното от участника предложение комисията 

констатира следното: 

          Участник, е представил линеен график, който показва технологична 

съвместимост на отделните дейности и операции  със строителната програма и 

техническата спецификация. В представената строителна програма са описани всички 

рискове, дефинирани от Възложителя. 

         Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София до разглеждане на неговото ценово 

предложение. 

 
            Участник № 3 „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин: 

          Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

съдържащо подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с 

приложена диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на 

основните материали. 

          Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР - 360 ( триста и шестдесет) 

календарни дни. 

         Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията на възложителя. 



         Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на 

предвидените дейности, който е придружен с диаграма на работната ръка. 

          Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности 

съгласно изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В 

Линейният календарен график са отразени всички дейности и тяхната технологична 

последователност, както и продължителността и разпределението във времето на всеки 

етап от строителството. 

          Участникът е представил строителна програма съдържаща всички дейности, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за 

подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други 

дейности и подддейности, необходими за постигане на целите на договора. Описани са 

видовете СМР съгласно техническата спецификация и технологията на тяхното 

изпълнение. Посочена е организацията и подхода при изпълнение на поръчката, като 

подробно е описано времето за изпълнение на видовете дейности, квалифицираните 

лица и работна ръка и необходимото оборудване и механизация. 

           Участникът е предложил и организация на дейностите, като е описал 

необходимите човешки ресурси, разпределение на дейностите между експертите и 

схемата на взаимодействие във връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане 

на работата. 

         Участникът е описал мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение 

на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време 

на изпълнението на договора. Всяка една от мерките е описана подробно, като е 

посочено и отговорното лице и неговото задължение при прилагане на мярката. 

         Участникът е описал мерките за намаляване на дискомфорта на местното 
население. 
        Посочил е конкретни мерки и очакваните ефекти от прилагането им. 

         По отношение на представената програма за управление на риска комисията 

констатира следното: 

         Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като 

е направена оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното 

въздействие на рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването 

на рисковете. Посочени са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и 

мерки за преодоляване на всеки един от рисковете. 

         По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора комисията констатира следното: 

         Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда 

при изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по 

време на изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по 

време на работа, както и след приключване на строителството. Направена е връзка как 

конкретните замърсители засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е 

план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. 

           Предложеният за изпълнение срок съответства на представеният линеен график 

за изпълнение на предвидените дейности. Същият отразява технологичната 

последователност и съответства на разработената строителна програма. 

         Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника до 

разглеждане на неговото ценово предложение. 



          С това заседанието на комисията приключи. 

          Комисията реши ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат 

отворени на 01.11.2019 година в13: 00 часа в Заседателната зала на община Макреш, ул. 

„Георги Бенковски” № 88. 

         Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 

23.10.2019 година в 15:00 часа и отразява работата на комисията от заседания 

проведени на 22.10.2019 година и 23.10.2019 година. 

Комисия: 

                     Председател:………………П…………………. 

                                                  /Р.Длъгнекова/ 

                    Членове: 1…………………П…………………….. 

                                           /Ем.Йонов/ 

                                       2…………………П………………………. 

                                                 /Т.Георгиев/ 

 

 

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание 

чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 


