
 

 

Изх. номер: КСИ-79 

Дата: 13.04.2020 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-79/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200324-00609-0060 

Възложител: Електроразпределение Север АД 

Вид на възложителя:  секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)  

Вид на процедурата  Договаряне с предварителна покана за участие 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) 

по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от 

електроразпределителната мрежа СрН и НН 

собственост на Електроразпределение Север АД по 

обособени позиции на територията на:  Област 

Силистра, Област Търговище, Област Велико Търново 

и Област Габрово 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

28. Енергетика 
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възложителя): 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
16 840 000,00 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. 

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 (когато е приложимо) е извършена от 

външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

Поради отказ на изтегления външен експерт да извърши проверката и 

предвид обстоятелството, че в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма включени 

други външни експерти в областта, определена от възложителя като 

съответстваща на предмета на поръчката - „28. Енергетика”, проверката на 

проектите на техническите спецификации е извършена от експерти на АОП и 

обхваща съответствието им с изискванията на ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

В полета II.2.4) за обособените позиции относно видовете работи, които ще 

се извършват и техния обем, е направена препратка към количествено-
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стойностните сметки за съответните позиции (които не са приложени към 

техническите спецификации и съответно върху тях не е осъществен контрол). 

Препоръчваме, ако е възможно, в цитираните полета да се предоставят данни, 

може обобщени и/или приблизителни, които да ориентират заинтересованите 

лица за видовете и обема на възлаганите дейности.  

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.1) възложителят е поставил изискване към кандидатите за 

регистрация в Централния професионален регистър на строителя за трета група, 

миниум трета категория строежи или в аналогичен регистър – за чуждестранни 

участници. Съгласно чл. 59, ал. 5 и чл. 144, ал. 2 ЗОП възложителят трябва да 

посочи в обявлението и документите, чрез които се доказва изпълнението на 

изискването (това важи и за изискванията в поле III.1.2 и III.1.3). Следва да се 

има предвид, че възможността за позоваване на аналогични регистри е относима 

към момента на подаване на оферта, а при сключването на договор избраният за 

изпълнител (вкл. ако е чуждестранно лице) следва да представи документ, с 

който да докаже, че има право да изпълнява строителство в Република България, 

както и че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо (вж. чл. 112, 

ал. 1, т. 4 ЗОП).   

2. В поле VІ.3) са посочени основания за отстраняване на кандидати от 

процедурата, включващи основанията по чл. 54 и 55 ЗОП, както и други 

национални основания. Относно обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП 

препоръчваме да се уточни за коя професия или дейност се прилага. Във  връзка 

с националните основания да се има предвид, че предоставената информация е 

непълна (напр. липсва основанието по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), а част от 

основанията не са записани коректно и/или са в стара редакция. Препоръчваме 

прецизиране и допълване (вж. „Предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно 

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

раздел „Методология“ на Портала за обществени поръчки: 

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

3. В допълнение, препоръчваме при ползване на съкращения, същите да се 

изписват изцяло при първото им срещане и да се прилагат общоприетите 

правила за съкращаване на думи. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

  В поле III.1.3), т. 2 се изисква кандидатът да разполага с определен брой 

лица, притежаващи съответна „квалификационна група по безопасност при 

работа в електрически уредби и мрежи, съгласно Правилник за безопасност и 

здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни 

централи и по електрически мрежи“. Препоръчваме да се поясни как отговарят 

на изискванията чуждестранните лица. 
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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. При осъществяване на първия етап на контрола е съобразен редът за 

възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване 

на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал. 

1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 

2019 г.), ПМС № 332/13.12.2019 г. и § 12 от ПЗР на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.) 

 
 

 

 
 

                                                     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)  

                                                                              МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 

 


