
Вх. номер: КСИ-51 Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от
договора

Дата: ...................................

СТАНОВИЩЕ
за извършена проверка

от външен експерт по чл. 232а ЗОП

на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура,
избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-51/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200219-00197-0013

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Пловдив,
ЕИК 115010670

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:

„Избор на Екип за управление на проект
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни
и канализационни системи в обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“

Обособени позиции:
Да Брой:

Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

37. Администрация и управление



2

Срок за изпълнение: 44 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 2 687 134, 61

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 IІ
Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:
Проекта на техническа спецификация
Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика – раздели

III.3) и III.4) се изтриват)
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП

1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени
в чл. 48, ал 1 ЗОП.

(вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП).

Да

Не

2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или
техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

(вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на
кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената
поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в
условията на конкуренция.

(вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП).

Да

Не

4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник Да
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или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите,
предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка,
патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти.
Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или
еквивалентно/и“.

(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП).

Не

5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на
правата върху интелектуална собственост.

(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица,
техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета
на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания
или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.

(вж. 48, ал. 5 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни
изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или
условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е
включена препратка към тези изисквания.

(вж. 48, ал. 6 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване
на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или
обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни
попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични
данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

(вж. 48, ал. 7 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

9. Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за
доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други
характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51,
ал. 1 ЗОП.

Да

Не
Не е

приложимо

10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички
еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за
съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП.

Да

Не

Не е
приложимо

11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за
оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като
доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с
изпълнението на поръчката.
(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо
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12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен
орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други
еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие.
(вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП).

Да

Не
Не е

приложимо

13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в
комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията
(вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация,
необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните
предложения.

Да

Не

15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или
изисквания.

Да

Не

16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които
следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта
/предмета на поръчката.

Да

Не

Не е
приложимо

17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които
представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат
на различни изпълнители.

Да

Не

Не е
приложимо

18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни
средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са
приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в
техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по
чл. 47, ал. 7).

(вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП)

Да

Не

Не е
приложимо

Констатации и препоръки:

По т. 1 - Техническите спецификации са определени по един от начините,
посочени в чл. 48, ал 1 ЗОП - Възложителят определя техническите
спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в
съответната област, като определя в документа изискваните характеристики на
услугата, с което удовлетворява т. 1, като прилагайки начина - чрез посочване на
работните характеристики или функционалните изисквания, включително
екологичните, които позволяват точно определяне на параметрите на предмета
на поръчката;
По т. 4 - Не е установено посочване на конкретен модел, източник или
специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани
от конкретен потенциален изпълнител;
По т. 5 – Тъй като предметът на поръчката е използване на услуги, които се
основават на обработване на лични данни, предвид статута на отделните
привлечени лица като физически членове на екипа на Звеното за управление на
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проекта (ЗУП), чиито лични данни следва да се обработват в процеса на
изпълнение на предмета на поръчката и документооборота, свързан с нея. Това е
основание да се направи извод, че обработваните лични данни, и съответното
обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ,L 119/1 от4 май
2016 г.).
Препоръка в тази връзка: Следва възложителят да съобрази техническата
спецификация, с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия
регламент.
По т. 13 – От гледна точка на ЗОП и ППЗОП, не са установени обстоятелства,
които ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания,
които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието
на стопански субекти и които не са съобразени с предмета, стойността,
сложността, количеството или обема на поръчката; Констатираните
несъответствия, които косвени биха представлявали такова обстоятелство са
изложени в Раздел ІІІ.2 по-долу и са свързани с изискванията на
законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката по
проект BG16M1OP002-1.016-0007-C02 "Доизграждане и реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана
от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България".
По т. 14 - От гледна точка на ЗОП и ППЗОП, Техническата спецификация
съдържа достатъчно информация, необходима на кандидатите/участниците за
подготовка на техните предложения. Констатираните несъответствия, които
косвени биха представлявали компроментиращо обстоятелство са изложени в
Раздел ІІІ.2 по-долу и са свързани с изискванията на законодателството,
регламентиращо дейностите от предмета на поръчката по проект
BG16M1OP002-1.016-0007-C02 "Доизграждане и реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана
от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България".
По т. 17 - От гледна точка на ЗОП и ППЗОП, в техническата спецификация не са
обединени дейности, които представляват интерес за различни лица, и които
биха могли да се възложат на различни изпълнители. Констатираните
несъответствия и препоръки са изложени в Раздел ІІІ.2 по-долу и касаят
задълженията и отговорностите на члена на екипа по Раздел IV. Обхват на
поръчката, т.2 Задължения и отговорности на отделните експерти, подточка 2.14.
ЛИЦЕ СЪС СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА;
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ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на
законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката

При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.:

1. Закон за управление на средствата от европейските Структурни и инвестиционни
фондове

2. ПМС № 189/2016 г.
3. Насоки за кандидатстване по процедура № BG161М1ОР002-1.016 на Оперативна

програма „Околна среда 2014-2020“.
4. Приложение № 9 към условия за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 –

„Минимален състав и препоръчителни функции на звено за управление на проект“
5. Идентификация на проекта в ИСУН 2020 – публична част:
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/BasicData?contractId=ESgfRttz71k%3D&isHistoric=False
6. #Анонс към старта на проекта в официалния уеб сайт на възложителя:
7.https://vik.bg/news/view/Proekt--BG16M1OP002-1016-0007-bdquoDoizgrazhdane-

i-rekonstruktziya-na-vodosnabditelni-i-kanalizatzionni-sistemi-v-obosobena-
teritoriya-obsluzhvana-ot-quotViKquot-EOOD-gr-Plovdiv-Balgariyaldquo.html

……………………….
# Административен договор с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0007-С01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне
BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ не е публикуван и не е
използван при извършване на настоящата проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП
на проекта на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура, избрана
за контрол по чл. 232 ЗОП
Констатации и препоръки:

Относно възможното косвено влияние на констатирани обстоятелства, които биха
могли да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания,
които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на
стопански субекти и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността,
количеството или обема на поръчката И/ИЛИ неналичие на достатъчно информация в
Техническата спецификация, необходима на кандидатите/участниците за подготовка
на техните предложения И/ИЛИ обединени дейности, които представляват интерес за
различни лица, и които биха могли да се възложат на различни изпълнители се
констатираха следните несъответствия:
1. По отношение на позиции от проекта на Техническа спецификация 2.5, 2.6 и 2.7:

ЛИЦЕ С ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА:
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, стр. 17 долу, когато

проектът включва повече от един строителен договор, кандидатите следва да
предвидят повече от едно лице за позицията „лице с техническа

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/BasicData?contractId=ESgfRttz71k%3D&isHistoric=False
https://vik.bg/news/view/Proekt--BG16M1OP002-1016-0007-bdquoDoizgrazhdane-i-rekonstruktziya-na-vodosnabditelni-i-kanalizatzionni-sistemi-v-obosobena-teritoriya-obsluzhvana-ot-quotViKquot-EOOD-gr-Plovdiv-Balgariyaldquo.html
https://vik.bg/news/view/Proekt--BG16M1OP002-1016-0007-bdquoDoizgrazhdane-i-rekonstruktziya-na-vodosnabditelni-i-kanalizatzionni-sistemi-v-obosobena-teritoriya-obsluzhvana-ot-quotViKquot-EOOD-gr-Plovdiv-Balgariyaldquo.html
https://vik.bg/news/view/Proekt--BG16M1OP002-1016-0007-bdquoDoizgrazhdane-i-rekonstruktziya-na-vodosnabditelni-i-kanalizatzionni-sistemi-v-obosobena-teritoriya-obsluzhvana-ot-quotViKquot-EOOD-gr-Plovdiv-Balgariyaldquo.html
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експертиза“ Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване, част „Условия за
кандидатстване“, съгласно броя на строителните договори, така че за всеки
строителен договор да отговаря по едно, отделно техническо лице.

За установяване на броя на строителните договори, беше направена проверка
относно предвидените тръжни процедури по проекта в публичния модул на
ИСУН2020
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Procurements?contractId=ESgfRttz71k%3D&isHistoric=False,
които бяха съпоставени с описанието на задълженията и отговорностите респ. броя на
лицата, чийто брой съответства на строителните договори, вкл. и предвидените 2 лица по
процедурата "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект
"Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа и вътрешни водопроводи на гр.
Пловдив", т.е. за общо 8 строителни договора се назначават 9 лица. Отговорностите и
задълженията така, както са разписани съответстват на Приложение № 9 към Насоките за
кандидатстване.

Установи се разминаване между наименованията на предмета на процедурите в
ИСУН и в Техническата спецификация за 2 поръчки, както следва:
поз. Предвидени

процедури с предмет
и обект, съгласно
Идентификация на
проекта в ИСУН
2020 :

Структурата на Звеното за
управление на проекта
съгласно Идентификация на
проекта в ИСУН
2020/Дейности/Организация
и управление на проекта и
проекта на Техническа
спецификация (ТС):

Наименование на обекта
съгласно проекта на
Техническа спецификация
(ТС), Раздел II. Обща
информация за проекта, т.
2 Продължителност и
Раздел IV. Обхват на
поръчката, т.2 Задължения
и отговорности на
отделните експерти,
подточки:

1 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
"Реконструкция и
изграждане на
канализационна
мрежа и вътрешни
водопроводи на гр.
Пловдив", Прогнозна
стойност: 81 856
996.51

1) гр. Пловдив – компонент
Водоснабдяване – 1 брой -
точка 2.6 от ТС; 2) гр.
Пловдив – компонент
Отвеждане и пречистване –
1 брой - точка 2.7 от ТС;

Установено е
несъответствие с
наименованието на
обекта, както следва:
„Реконструкция и
изграждане на
канализационната и
водопроводна мрежи на
гр. Пловдив“ - подточки
2.6 и 2.7 от ТС

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Procurements?contractId=ESgfRttz71k%3D&isHistoric=Fals
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2 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция на
довеждащи
водопроводи от ПС
„Север“ до бул.
„България“ гр.
Пловдив“, Прогнозна
стойност: 3 359
459.12

4) гр. Пловдив – довеждащ
водопровод Север – 1 брой -
точка 2.5 от ТС;

Установено е
несъответствие с
наименованието на
обекта, както следва:
„Реконструкция на
довеждащ водопровод от
ПС „Север“ до бул.
„България“ гр. Пловдив“ -
подточка 2.5 от ТС

3 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция на
довеждащ
водопровод от ПС
„ЮГ“ до
кръстовището на бул.
„Пещерско шосе“ и
ул. „Царевец“ гр.
Пловдив“, Прогнозна
стойност: 3 330
852.21

3) гр. Пловдив – довеждащ
водопровод Юг – 1 брой -
точка 2.4 от ТС;

не е установено
несъответствие между
Идентификацията на
проекта в ИСУН 2020 и
наименованието на обекта
на процедурата в проекта
на Техническа
спецификация

4 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция и
изграждане на
канализационна
мрежа на гр.
Хисаря“, Прогнозна
стойност: 4 725
786.00

9) гр. Хисаря – компонент
Отвеждане и пречистване -
1 брой.

не е установено
несъответствие между
Идентификацията на
проекта в ИСУН 2020 и
наименованието на обекта
на процедурата в проекта
на Техническа
спецификация
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5 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция на
водопроводна мрежа
на гр. Карлово“,
Прогнозна
стойност: 2 513
325.33

7) гр. Карлово – компонент
Водоснабдяване – 1 брой;

не е установено
несъответствие между
Идентификацията на
проекта в ИСУН 2020 и
наименованието на обекта
на процедурата в проекта
на Техническа
спецификация

6 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция на
довеждащ
водопровод от НР
2500м3 до ПС III
подем - гр.
Първомай“,
Прогнозна
стойност: 2 026
589.28

6) гр. Първомай –
довеждащ водопровод – 1
брой;

не е установено
несъответствие между
Идентификацията на
проекта в ИСУН 2020 и
наименованието на обекта
на процедурата в проекта
на Техническа
спецификация

7 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция на
довеждащ
водопровод от ПС
Катуница до
Прекъсвателна шахта
50м3, гр.
Асеновград“,
Прогнозна
стойност: 9 747
596.61

5) гр. Асеновград-
довеждащ водопровод – 1
брой;

не е установено
несъответствие между
Идентификацията на
проекта в ИСУН 2020 и
наименованието на обекта
на процедурата в проекта
на Техническа
спецификация
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8 "Инженеринг -
проектиране,
строителство и
авторски надзор на
обект
„Реконструкция на
довеждащ
водопровод от ПС
Стамболийски до
регулацията на гр.
Стамболийски“,
Прогнозна
стойност: 224 739.58

8) гр. Стамболийски –
довеждащ водопровод – 1
брой;

не е установено
несъответствие между
Идентификацията на
проекта в ИСУН 2020 и
наименованието на обекта
на процедурата в проекта
на Техническа
спецификация

Препоръка в тази връзка: Следва възложителят да уеднакви наименованията на
процедурите / строителните договори в Техническата спецификация с тези в ИСУН;

2. По отношение на Раздел IV. Обхват на поръчката, т.2 Задължения и
отговорности на отделните експерти, подточка 2.14. ЛИЦЕ СЪС
СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА се установиха следните различия между
Отговорностите и задълженията така, както са разписани съответстват на
Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване и в Техническата
спецификация:

Съпоставка на задължения и отговорности в изпълнение на сключения
договор за възлагане на обществена поръчка в Техническата спецификация
спрямо Приложение 9 към Насоките за кандидатстване за: Позиция „Лице

със счетоводна експертиза“ /само еднo/:
поз. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Избор на Екип за управление на
проект „Доизграждане и
реконструкция на водоснабдителни
и канализационни системи в
обособена територия, обслужвана от
„ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив,
България“

Приложение № 9 към условия за
кандидатстване по процедура
BG161M1OP002-1.016 – „Минимален
състав и препоръчителни функции на
звено за управление на проект“
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1 1. предоставя счетоводна експертиза
по въпроси, свързани с
осчетоводяване на разходи по
проекта и правилното им отразяване
и отчитане в съответствие с
нормативната уредба и изискванията
на УО на ОПОС 2014-2020 г.;

· предоставя счетоводна
експертиза по въпроси, свързани с
осчетоводяване на разходи по проекта
и правилното им отразяване и
отчитане в съответствие с
нормативната уредба и изискванията
на УО на ОПОС 2014-2020 г.;

2 · изготвя ведомости, води
отчетност на активи, материални
запаси и стоково-материални
ценности в употреба на проекта,
изготвя платежни документи, изготвя
и подава данни в ТД на НАП;

3 2. приема и осъществява
верификация и проверка на
разходооправдателни документи,
преди извършване на плащания, по
проектни дейности, съгласно
нормативните изисквания и
изискванията на АДБФП;

· приема и осъществява
верификация и проверка на
разходооправдателни документи,
преди извършване на плащания, по
проектни дейности, съгласно
нормативните изисквания и
изискванията на АДБФП;

4 3. предава на счетоводител от отдел
ФСО следните документи за
своевременно осчетоводяване по
проекта в специално обособена
аналитичност в счетоводната
система: - фактурите/документите с
еквивалентна доказателствена
стойност;
- съпровождащите документи
съгласно договора с изпълнителя и
указанията на УО; - контролните
листа от верификациите и
проверките на място; - доклад от
проверките на място (доклад за
верификация се изготвя единствено
при подаване на искане за средства
за всички извършени плащания).

· своевременно отразява надлежно
счетоводни операции по проекта в
специално обособена аналитичност в
счетоводна система;

5 4. подготвя счетоводни документи
към авансовото, междинните и
окончателното искания за плащане
към УО на ОПОС 2014-2020 г.;

· подготвя счетоводни документи
към авансовото, междинните и
окончателното искания за плащане
към УО на ОПОС 2014-2020 г.;
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6 5. съхранява копие на финансово-
счетоводната документация до
предаването й за архив и отговаря за
попълване на проектното досие в
тази му част;

· съхранява финансово-
счетоводната документация до
предаването й за архив и отговаря за
попълване на проектното досие в тази
му част;

7 · подготвя справки на база
обработената информация в
счетоводната система;

8 6. извършва проверки на място в
рамките на експертизата си като
участва в съставянето на доклад от
проверка на място до ръководителя
на проекта;

· извършва проверки на място в
рамките на експертизата си като
участва в съставянето на доклад от
проверка на място до ръководителя на
проекта;

9 7. участва в проверки на място от
УО на ОПОС 2014-2020 г. или други
компетентни структури, като
осигурява достъп до счетоводната
система;

· участва в проверки на място от
УО на ОПОС 2014-2020 г. или други
компетентни структури, като
осигурява достъп до счетоводната
система;

10 8. изпълнява и други задължения,
които не са изрично изброени по-
горе, но са пряко свързани с
управлението на проекта и са в
рамките на компетенциите на
съответната позиция.

· изпълнява и други задължения,
които не са изрично изброени по-горе,
но са пряко свързани с управлението
на проекта и са в рамките на
компетенциите на съответната
позиция.

Видно от съпоставката, се установява например, че вместо „своевременно
отразява надлежно счетоводни операции по проекта в специално обособена
аналитичност в счетоводна система;“ лицето по проекта „предава на
счетоводител от отдел ФСО следните документи за своевременно
осчетоводяване по проекта в специално обособена аналитичност в счетоводната
система: - фактурите/документите с еквивалентна доказателствена стойност; -
съпровождащите документи съгласно договора с изпълнителя и указанията на
УО; - контролните листа от верификациите и проверките на място; - доклад от
проверките на място (доклад за верификация се изготвя единствено при
подаване на искане за средства за всички извършени плащания).“
По отношение на дейностите „изготвя ведомости, води отчетност на активи,
материални запаси и стоково-материални ценности в употреба на проекта,
изготвя платежни документи, изготвя и подава данни в ТД на НАП;“, няма яснота
кой, как и дали ще осъществява тези важни за реализацията на проекта дейности.
Гореизложените примери с поставените от Възложителя условия за изпълнение
на обществената поръчка, свързани със спецификата на предмета не биха могли
да гарантират изпълнението на договора и да осигуряват равнопоставеност и
възможност за конкуренция между потенциалните участници в процедурата, т.е.
спазване на основните принципи на ЗОП.
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Препоръка:
Следва Възложителят да прецизира и опише конкретно и ясно задълженията на
Лицето със счетоводна експертиза, член на Звеното за управление на проекта,
както и изключи припокриване на функции, предвидени в проекта с тези на лица
с подобна експертиза, вътрешни служители на Възложителя.

ІІІ.3) Съответствие на проекта на методика с изискванията на ЗОП и ППЗОП

1.Показателите за комплексна оценка, включени в критерий „оптимално
съотношение качество/цена“, съдържат параметри или характеристики от
изброените в чл. 70, ал. 4 ЗОП.

Да
Не
Не е

приложимо

2.Показателите, включени в методиката, са пряко свързани с предмета на
обществената поръчка.

(вж. чл. 70 ал. 5 ЗОП).

Да

Не

3.Показателите за оценка не дават неограничена свобода на избор и
гарантират реална конкуренция.

(вж. чл. 70, ал. 5 ЗОП).

Да

Не

4.Когато се изискват планове, графици и други документи, с методиката за
оценка се оценяват организацията на изпълнение, а не пълнотата и начинът
на представяне на информацията в тях. Определени са ясни и конкретни
условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и
информацията, която трябва да съдържат.

(вж. чл. 33, ал. 1 ППЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

5.В методиката се съдържат точни указания (начин) за определяне на
оценката по всеки показател.

(вж. чл. 70, ал. 7 ЗОП).

Да

Не

6.Указанията за определяне на оценката по всеки показател дават
възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка
оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите
спецификации.

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 1 ЗОП).

Да

Не

7.Указанията за определяне на оценката по всеки показател дават
възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите
предложения в офертите.

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 ЗОП).

Да

Не

8.Указанията за определяне на оценката по всеки показател осигуряват
достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне
на оценката.

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 3 ЗОП).

Да

Не
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9. За количествено определимите показатели, са определени стойностите в
цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване.

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 3, б. „а“ ЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

10. За качествените показатели, които са количествено неопределими, са
посочени начините за тяхното оценяване от комисията с конкретни
стойности чрез експертна оценка.

(вж. чл. 70, ал. 3, т. 3, б. „б“ ЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

11. В методиката не са включени показатели за оценка, които не са пряко
свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат
времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или
разсрочено плащане).

(вж. чл. 70, ал. 10 ЗОП).

Да

Не

12. В случай че възложителят е обосновал, че платимата цена или
разходите следва да са фиксирани, оценката се основава единствено на
показателите, свързани с измерване на качеството.

(вж. чл. 70, ал. 8 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

13. При обществена поръчка с предмет проектиране и изпълнение на
строителство, показателите за оценка включват характеристики на предмета
както за проектирането, така и за строителството.

(вж. чл. 70, ал. 9 ЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

14. При избор на критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или т. 3 ЗОП са
посочени периодите, по отношение на които се представят предложения за
разходите.

(вж. чл. 38 ППЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

15. В случай че избраният критерий за възлагане е ниво на разходите за
целия жизнен цикъл, в тях се включват цена на придобиване и един или
повече от посочените в чл. 71, ал. 1 ЗОП разходи.

Да
Не

Не е
приложимо

16. В случай че ще бъдат приемани варианти, избраният критерий за
възлагане и показателите за оценка на офертите могат да се приложат по
един и същ начин към офертите с/или без варианти.

(вж. чл. 53, ал. 5 ЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

17. Когато в методиката (или в техническата спецификация) са определени
минимално и максимално допустими стойности на количествени показатели,
избраните пределни стойности не ограничават лица от участие в
процедурата.

(вж. чл. 70, ал. 6 ЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

18. Когато се провежда конкурс за проект в областта на инвестиционното
проектиране, проектната стойност на строежа е включена като показател за
оценка на конкурсните проекти

(вж. чл. 33, ал. 2 ППЗОП)

Да
Не

Не е
приложимо
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19. При показател за оценка, свързан със срок, възложителят е определил
минимални и/или максимални граници, като е отчел сложността на
поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато е
приложимо, и гаранционната поддръжка.

(вж. чл. 33, ал. 3 ППЗОП)

Да
Не

Не е
приложимо

20. Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за
определяне на тяхната оценка отговаря на условията по чл. 71, ал. 3 ЗОП.

Да
Не

Не е
приложимо

21. В случай че избраният критерий за възлагане е ниво на разходите за
целия жизнен цикъл и поръчката е за доставка на пътни превозни средства от
категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, в случаите по чл. 47, ал. 6, т. 2 ЗОП е
приложена методиката по чл. 71, ал. 5 ЗОП.

Да
Не

Не е
приложимо

22. Не са установени показатели за оценка, указания за формиране на
оценката или други текстове и параметри, които самостоятелно или в
комбинация с други изисквания, ограничават конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2
ЗОП).

Да
Не

Не е
приложимо

Констатации и препоръки:

От гледна точка на ЗОП и ППЗОП: Показателите за комплексна оценка,
включени в критерий „оптимално съотношение качество/цена“, съдържат
параметри или характеристики от изброените в чл. 70, ал. 4 ЗОП, а именно
класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база
получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от
индивидуалните оценки по определените предварително показатели –
техническа оценка с относителна тежест 70% и финансова оценка с
относителна тежест 30%. Методиката за оценка на подадените оферти в
този случай е задължителен елемент от документацията на възложителя.
Всеки възложител има право свободно да избира вида, броя и
относителната тежест на показателите, които ще формират най-изгодната
за него оферта. При определяне на индивидуалните показатели в този
критерий, възложителят се е съобразил с предмета, с характера, с обема и
спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен
показател, възложителят е определил максимално възможния брой точки
по всеки критерий и относителната им тежест. Показателите за оценка не
дават неограничена свобода на избор и гарантират реална конкуренция. В
методиката се съдържат точни указания (начин) за определяне на оценката
по всеки показател и са дадени указания за определяне на оценката по
всеки показател дават възможност да се оцени нивото на изпълнение,
предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената
поръчка и техническите спецификации. Не са установени показатели за
оценка, указания за формиране на оценката или други текстове и
параметри, които самостоятелно или в комбинация с други изисквания,
ограничават конкуренцията.
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ІІІ.4) Съответствие на проекта на методика с условията в проекта на техническата
спецификация

1. Информацията от методиката съответства/не противоречи на
информацията в техническата спецификация.

Да
Не

2. Избраните показатели за оценка отразяват заложените в техническата
спецификация изисквания за изпълнение на договора.

Да

Не

3. Избраните показатели за оценка дават възможност да се установят и
разграничат разликите в предложенията на участниците по съответните
изисквания в техническата спецификация.

Да

Не

4. С методиката се оценяват всички или част от изискванията от
техническата спецификация, които не са задължителни и дават възможност
участниците да направят предложения в офертите си.

Да

Не

Не е
приложимо

5. Не се оценяват предложения, които не отговарят на задължителни
изисквания на възложителя.

Да

Не

Констатации и препоръки:

Информацията от методиката съответства и не противоречи на информацията в
техническата спецификация.
Препоръки: Следва Възложителят да формулира по-конкретно задълженията на
лицето по Раздел IV. Обхват на поръчката, т.2 Задължения и отговорности на
отделните експерти, подточка 2.14. ЛИЦЕ СЪС СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА в
съответствие с условията за кандидатстване по мярката от ОПОС, както и да
уеднакви наименованията на процедурите / строителните договори в
Техническата спецификация с тези в ИСУН с цел гарантиране изпълнението на
договора и осигуряване равнопоставеност и възможност за конкуренция между
потенциалните участници в процедурата, т.е. спазване на основните принципи
на ЗОП

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

Заключителна част:
Качественото възлагане на процедурата по проектна дейност „Избор на

Екип за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана
от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“ ще допринесе за реализирането на
проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни
системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив,
България“ ще допринесе за увеличаване на събрания и третиран товар на
замърсяване преди заустване на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат



17

намалени загубите на вода във водопреносните мрежи и ще бъде подобрено
водоснабдяването на населението в обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, което е в съответствие с постигането на специфична
цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна
ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ V
Данни за външния експерт, извършил проверката

Три имена Павлина Савова Йончина

Регистрационен № в Списъка
по чл. 232а ЗОП: ЕТС-75

Област на компетентност: 37. Администрация и управление

Избран въз основа на жребий,
проведен на: 26.02.2020 г.

Договор №/година: КСИ-51/2020 г.
Коментари и други бележки:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм участвал в подготовката на документацията за обществената

поръчка;
2. Не съм свързано лице с възложителя по смисъла на § 1, т. 15 от

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество;

3. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от
допълнителните разпоредби на ЗОП във връзка с възложената ми проверка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.

Подпис: /…/
(подписва се с електронен подпис на лицето)
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