
 

 

Изх. номер: КСИ-164 

Дата: 23.07.20 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 ЗОП (І етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП 

(ІІ етап) 

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-164/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200706-00258-0005 

Възложител: Министeрство на околната среда и водите 

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 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Разработване и въвеждане в експлоатация на 

Информационна система за управление на риска от 

наводнения“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

31. Информационни и комуникационни технологии 
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Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
436 750 

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. 

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 проекта на техническата спецификация е извършена 

от външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП 
 Да        Не 

Коментари и други бележки: 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле І.1) e отбелязан NUTS код „България“. Препоръчваме да се посочи 

код, който съответства на записания в полето адрес на възложителя (в случая 

BG411 – София (столица).  

В същото поле не e попълнен номер на факс. Препоръчваме допълване.  

Бележките са относими и към на проекта на обявление (полета І.1) и II.2.3). 
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ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

Констатации и препоръки: 

В поле III.2.2) са посочени основания по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1 ЗОП, 

наличието на които би довело до отстраняване на участници от процедурата. 

Препоръчваме да се допълнят и специфичните (национални) основания за 

отстраняване по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, както и основанието за отстраняване на участници, 

които са свързани лица (вж. Приложение № 4, Част „Б“, т. 11, б. „в” ЗОП, както и 

отговор на въпрос „Предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно 

националните основания за отстраняване“ в рубриката „Въпроси и отговори“, 

раздел „Методология“ на Портала за обществени поръчки на адрес: 

https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori). 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3) е посочено, че документ за доказване на съответствието с 

поставения критерий за подбор, се представя в случаите по „чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 

ЗОП“. Действащата редакция на чл. 67, ал. 6 ЗОП е неотносима към доказването 

на критериите за подбор. Препоръчваме редакция (вж. чл. 112, ал. 1, т. 2 и 4 ЗОП). 

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации и препоръки: 

В поле VІ.3), в 9 точки са разписани допълнителни условия относно 

доказването на техническите и професионални способности на участниците,  

включително касаещи обединения, подизпълнители и трети лица. В т. 6 и 7 има 

препратки към други точки от полето, които са неточни или непълни. 

Препоръчваме прецизиране.  

 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле IV.2.7) е посочено, че „Възложителят осигурява на участниците 

възможност за проследяване на действията на комисията по отваряне на 

документите. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в 

обявлението за настоящата обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в 

ЦАИС ЕОП“. Препоръчваме текстът да се съобрази с действащата редакция на 

чл.  54, ал. 2 ППЗОП. 

 

 

 

https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori
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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 и следва да се направи от 

възложителя. 

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

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага, освен 

когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5 ЗОП). 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

                                             ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)  

                                                                                       МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

Вярно с оригинала 

 

 

 
 

 

 

 


