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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ЯНЕВ
ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО - ИВАЙЛОВГРАД КЪМ
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ -
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН

На наш № КСИ-116/12.06.2019 г.

Относно: Изпратени в Агенцията по обществени поръчки (АОП) проекти на
документи за осъществяване на предварителен контрол по чл. 232 от Закона за
обществените поръчки на процедура с предмет: „Поддръжка на стари лесокултурни
прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с изпратените проекти на документи за осъществяване на контрол,
Ви уведомяваме за следното:

Контрол чрез случаен избор се осъществява върху процедури, които отговарят
на изискванията по чл. 232, ал. 1 ЗОП и са с прогнозна стойност, равна на или по-
висока от: 1 000 000 лв. – за строителство; 200 000 лв. – за доставки и услуги (вж.
чл. 229, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2, б. „г“ ЗОП).

Видно от изпратените документи, конкретната процедура е с обект
„услуги“ (вж. полета ІV.2) на проекта на решение и ІІ.1.3) на проекта на обявление) и
прогнозна стойност 21 297.99 лв. без ДДС (вж. полета ІV.7) на проекта на решение и
ІІ.1.5) на проекта на обявление). Доколкото посочената стойност е под
законоустановения праг за осъществяване на контрол по чл. 232 ЗОП, за АОП не
възниква задължение за извършване на проверка на изпратените проекти на
документи.

Правилата за осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 ЗОП са
подробно описани в методическо указание на АОП с рег. № МУ-4 от 28.02.2019 г.,
публикувано на Портала за обществени поръчки на електронен адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2019.pdf.
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