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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 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-6/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200103-00073-0007 

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 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и 

авто консумативи за нуждите на Община Велико 

Търново и нейните структури, чрез система за 

безкасово зареждане на територията на Република 

България 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 
77. Горива и биоенергийни технологии 
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на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
788 536.81 

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. Решение за откриване на процедурата; 

2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

3. Техническа спецификация; 

4. 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/ни експерт/и по чл. 

232а ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

В проекта на решение за откриване на процедурата възложителят е 

отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е 

„77. Горива и биоенергийни технологии“. Въпреки че са изпълнени изискванията 

на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за външните експерти при предварителен 

контрол на обществени поръчки (НВЕПКОП), доколкото в списъка по чл. 232а, 

ал. 2 ЗОП, в посочената професионална област няма включени външни експерти, 

на основание чл. 18, т. 4 от НВЕПКОП проверката  на техническата спецификация 

и методиката за оценка и на двата етапа на контрол е извършена от експерти на 

АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП.  
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

Методика 

Констатации и препоръки:  

Съгласно начина на образуване на оценката, залегнал в методиката, единият 

от елементите за формиране цените на горивата, е базовата им борсова цена, а 

другият – процент отстъпка от нея. Допълнителна информация относно 

образуването на единичната цена на горивото е налична в чл. 7, ал. 3 и 4 от проекта 

на договор, съгласно която при фактурирането за база се ползва „актуална базова 

борсова цена, публикувана в официалния сайт на Софийска стокова борса за 

съответния вид гориво за периода на зареждане на автомобилите“. Предвид 

спецификата на предмета на възлагане (доставка на горива и авто консумативи 

чрез карти за безкасово зареждане), възложителят следва да има аргументи, че 

базата, върху която се прилага отстъпката, осигурява постигане на икономически 

изгодно предложение и не нарушава равнопоставеността на участиците.  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП 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. 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. 

 

 

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


