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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-201/2018 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20181015-00110-0010 

Възложител: Община Тервел 

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  

 Не 

Обект на поръчката: 
 Строителство 

 Доставки 
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 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа 

в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер по четири 

обособени позиции“. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

6. „ВиК инженерство“ 

Срок за изпълнение: 

Обособена позиция № 1 -140 дни 

Обособена позиция № 2 -160 дни 

Обособена позиция № 3 -180 дни 

Обособена позиция № 4 -120 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
955 427,59 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 обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

3. Проекта на техническа спецификация; 

4. 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 е извършена от външен експерт по чл. 229а 

ЗОП. 

 Да        Не                             
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Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Проект на решение за откриване на процедурата 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3), по отношение на срока за обжалване е посочено „на 

основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. В разглежданото поле следва да се укаже 

срокът, в който може да се обжалва решението за откриване на конкретната 

процедура, в случая „публично състезание” (вж. чл. 22, ал. 5, т. 7 от ЗОП). 

Препоръчваме корекция, като се направи препратката към чл. 197, ал. 1, т. 4 от 

ЗОП. Препоръката е валидна и за поле VI.4.3) на проекта на обявлението за 

обществената поръчка. 

 

Проект на обявление за обществена поръчка 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.1) е поставено изискване към участниците да са „вписани в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на 

строителите за четвърта група, трета категория строеж или по-висока“. По-

надолу е записано, че чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени. Препоръчваме редакция като бъде 

съобразена разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП – при сключване на договора 

определеният изпълнител (и когато е чуждестранно лице) да представи 

документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в 

Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е 

необходимо. 

2. В поле ІІІ.2.2), сред основанията за отстраняване от участие в 

процедурата са отбелязани и тези по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Възложителят следва да 

посочи конкретна професия или дейност, за които се прилага основанието по чл. 

55, ал. 1, т. 2 ЗОП. Препоръчваме допълване на информацията. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3) възложителят е изискал по „Критерий № 4 …участникът да е 

сертифициран по  БДС ЕN ISO: 9001:2008…“. Според информацията на 

интернет страницата на Български институт по стандартизация, стандартът БДС 

EN ISO 9001:2015 заменя и отменя ISO 9001:2008. В тази връзка препоръчваме 

да се посочи актуалната версия на стандарт БДС ЕN ISO:9001. 
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Допълнителна информация 

Констатации и препоръки:  

Видно от поле ІІ.2.13) на проекта на обявлението за поръчка, конкретното 

възлагане се финансира от ПРСР 2014-2020. Възложителят следва да има 

предвид, че на Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци 

и списъци“, са публикувани одобрени образци на стандартизирани документи и 

изисквания, които трябва да се прилагат при възлагане на обществени поръчки 

за инфраструктурни проекти в сектор „Води“, финансирани с национални 

средства или по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. 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.  

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 
 

                   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
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