
 

 

Изх. номер: КСИ-13 

Дата: 01.02.2019 г. 

 
София  – 1000  тел.: (02) 9859 71 50  aop@aop.bg  
ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg  

  

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ  
за осъществен контрол 

по чл. 232 от ЗОП 
 
 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, 
т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 
ЗОП (ІІ етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП 
 

 
 
РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 
Към КСИ № КСИ-13/2019 г. 

ИН на регистрационната форма 
от ССИ: 20190116-00073-0019 

Възложител: Община Велико Търново 

Вид на възложителя: 
 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)  
 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)  

Вид на процедурата 

 Открита 
 Ограничена  
 Състезателна процедура с договаряне 
 Договаряне с предварителна покана за участие 
 Състезателен диалог 
 Партньорство за иновации 
 Договаряне без предварително обявление 
 Договаряне без предварителна покана за участие 
 Конкурс за проект 
 Публично състезание 
 Пряко договаряне 

Процедурата е „ускорена“:  Да  
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 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 
 Доставки 
 Услуги 
 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект 
„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ 
-Доставка на специализиран модул за сензорна 
градина. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  
 Не 

Професионалната област, в 
която попада предметът на 
възлаганата поръчка (според 
възложителя): 

Извън списъка 

Срок за изпълнение: шест месеца (от 17 до 22 проектен месец)  

Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 10 000.00 лв. 

Финансиране: 
 Изцяло от националния бюджет 
 Изцяло или частично със средства от ЕС 
 Друго:  

Критерий за възлагане на 
поръчката: 

 Най-ниска цена 
 Ниво на разходите 
 Оптимално съотношение качество/цена 

Коментари и други бележки: 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІІ 
Проверени документи 
 
Проверката обхваща следните документи: 

1. Проекта на решение за откриване на процедурата 
2. Проекта на техническа спецификация 
3. Проекта на методика за оценка  

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да        Не                             

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 
предвидения ред   Да        Не 

Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката 
за оценка (когато е приложимо) е извършена от външен експерт по 
чл. 229а ЗОП. 

 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 
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В проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е 
отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката е 
извън списъка по чл. 229а ЗОП. В тази връзка, проверката на проектите на 
документи е извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на 
документите с изискванията на ЗОП. 

 
 
РАЗДЕЛ ІІІ 
Резултати от контрола 
 
Проект на решение за откриване на процедурата 
 
Констатации и препоръки: 

1. В поле V.1) на проекта на решение са изложени мотиви за прилагане на чл. 
79, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В тях е посочено, че с Решение № РД 24-65 от 09.07.2018 г. 
на кмета на община Велико Търново е стартирана „открита“ процедура за 
възлагане на обществена поръчка. Отбелязано е, че за обособена позиция № 7 в 
определения срок не са подадени оферти, с оглед на което с решение № РД 24-99 
от 27.09.2018 г. на кмета на община Велико Търново тя е прекратена. От извършена 
справка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) се установи, че информация 
за процедурата е публикувана под уникален № 00073-2018-0029. Според 
публикуваното в РОП на 15.10.2018 г. обявление за възложена поръчка, раздел V.1) 
на обособена позиция № 7, за нея не са получени оферти или всички оферти са 
били отхвърлени.  

Законосъобразното прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП изисква 
първоначалните условия да не са съществено променени. Визираният въпрос не е 
коментиран в мотивите на възложителя, а от предоставените в АОП документи не 
може да се установи дали изискването е изпълнено. Предвид изложеното, 
възложителят следва да разполага с аргументи и доказателства, че условията в 
разглежданата процедура на договаряне не се различават съществено от 
изискванията в проведената „открита“ процедура със същия предмет.  

2. От поле V.2) на решението е видно, че поканата за участие в настоящото 
договаряне е адресирана до две търговски дружества. С оглед принципа на 
свободната конкуренция, регламентиран в чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОП, препоръчваме 
поканата за участие да се адресира до повече лица. 

 
Проект на техническа спецификация 
 
Констатации и препоръки:  

За част от артикулите в техническата спецификация не е указано на какви 
технически характеристики и параметри следва да отговарят – дебелина, ширина, 
дължина (напр. завеси от прозрачен ПВЦ винил, мрежест таван, под от дъски и 
т.н.). Препоръчваме допълване на информацията.  
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РАЗДЕЛ IV 
Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на 
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други 
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията.  

 
 

          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

                   МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 
  (Определен със Заповед № РД-4/25.01.2019 г.) 
 
Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 
 

 
 


	РАЗДЕЛ І
	Процедура
	РАЗДЕЛ ІІ
	Проверени документи
	РАЗДЕЛ ІІІ
	Резултати от контрола
	РАЗДЕЛ IV
	Допълнителна информация

