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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-96/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200415-00233-0003 

Възложител: 
ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“  

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: 

„Оценка на съответствието с основните изисквания 

към строежите съгласно ЗУТ, извършване на 

строителен надзор по време на строителството и 

управление на изпълнението на договори за 

проектиране и строителство, по обособени позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Професионална/и област/и, в 14. Инженерство, профил Транспорт 
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която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Срок за изпълнение: 

ОП  № 1 – 18 месеца 

ОП  № 2 – 19 месеца 

ОП  № 3 – 37 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
852 829, 78 

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; 

4. Проекта на 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 (когато е приложимо) 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 

14. „Инженерство, профил Транспорт“. В случая са изпълнени условията на чл. 

13, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за външните експерти при предварителен 

контрол на обществени поръчки, но доколкото в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП, 

в посочената професионална област няма включени външни експерти, на 

основание чл. 18, т. 4 от наредбата, проверката на проектите на техническата 

спецификация и методиката за оценка 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 
 

 

Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле І.1) е посочен URL адрес, който препраща към интернет страницата 

на възложителя вместо към профила на купувача (вж. чл. 36а, ал. 1 ЗОП). 

Препоръчваме редакция. 

Бележката е относима и към поле І.1) на проекта на обявление. 

 

 

Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

Препоръчваме при откриване на процедурата в поле І.3) да се посочи 

електронен адрес, който директно препраща към обособената електронна 

преписка в профила на купувача, съдържаща документите на конкретната 

поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 36а, ал. 1 и ал. 2 ЗОП и Приложение № 

4, част Б, т. 2 ЗОП). 

 

 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

1. Препоръчваме записът на наименованията на обособени позиции № 2 и 

№ 3 (вж. полета ІІ.2.1) и ІІ.2.4) да се прецизира, тъй като е непълен. 

2. От проектите на решение (вж. поле ІV.3) и техническа спецификация (вж. 

стр. 6 и 17) се установява, че по обособена позиция № 2 се възлага и 

извършването на заключителни дейности (Дейност 9). Същите не са посочени в 

поле ІІ.2.4) на обявлението, с оглед на което, препоръчваме допълване. 

 

 

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.2) към участниците е поставено условие да имат валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ за консултантски дейности, относими 

към обекти „първа категория“. В обявлението не е посочена категорията на 

строежите, обект на възлаганите услуги, поради което не може да се прецени 

дали изискването е съобразено с предмета на поръчката (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП). 

Препоръчваме допълване.  
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Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), „Изисквано минимално/ни ниво/а“, в т. 2, възложителят е 

използвал множество съкращения, които правят текста неясен и трудно четим. 

Препоръчваме, при възможност, информацията в полето да се оптимизира и да 

се използват общоприетите правила за съкращаване. 

2. В т. 2.2. на полето, за всички обособени позиции, се изисква ключов 

експерт „Енергетика“ да притежава минимум пета квалификационна група по 

безопасност при работа с електрически съоръжения. Същевременно в 

техническата спецификация на обособена позиция № 2 (стр. 21) и обособена 

позиция № 3 (стр. 20) е записано, че посоченият ключов експерт трябва да има 

минимум трета квалификационна група. Препоръчваме уеднаквяване на 

изискването. Следва и да се поясни как отговарят на условието чуждестранните 

лица. 

 

 

 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле ІV.2.7) е записано, че отварянето на офертите е публично и на него 

могат да присъстват „законните представители на участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване“. Препоръчваме прецизиране на записа относно 

присъстващите лица съобразно чл. 54, ал. 1 ППЗОП. 

 

 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле VІ.3) сред основанията за отстраняване са отбелязани и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Обръщаме 

внимание, че чл. 4 от посочения нормативен акт урежда случаите, в които чл. 3 

не се прилага. Препоръчваме редакция.  

 

 

 

Процедури по обжалване 

Констатации и препоръки: 

В поле VІ.4.3) е отбелязано, че жалба се подава съгласно „чл. 197, ал. 1, т. 1 

и т. 7 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП“. 

Доколкото полето е предназначено за посочване на срока за обжалване на 

решението за откриване на процедурата, разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от 
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ЗОП е неотносима към него. Препоръчваме корекция. 

 

 

Проект на методика 

 

Констатации и препоръки:  

По показател ПТ2 – „Техническа оценка“, и за трите обособени позиции, е 

предвидено оценяване на предложен от участниците подход за: извършване на 

дейностите по оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните 

изисквания към строежите съгласно ЗУТ (К 1), осъществяване на дейностите по 

строителен надзор (К 2), осъществяване на дейностите по координиране и 

контрол на договора за проектиране и строителство (К 3). От указанията става 

ясно, че оценките им се формират от два елемента – представянето на съответна 

процедура, за което се получават по-голям брой точки, и представянето на 

допълнителна процедура, за което се присъждат допълнителни точки. С оглед 

характера на първата и доколкото втората е определена като „допълнителна“ 

може да се направи извод, че наличието на първата е задължително, респ.  

представянето й е минимално изискване на възложителя. В тази връзка и с оглед 

обстоятелството, че дейностите по възлагания предмет са нормативно разписани, 

препоръчваме прецизиране на механизма за оценка. В допълнение за добра 

практика се счита оценката да се базира на механизъм за сравнение на 

различните предложения (различни подходи за извършване на възлаганите 

дейности, различни методи за работа, различна честота на изпълнение на 

съответните дейности и т.н.) и отличаване на тези, предлагащи по-високо 

качество (вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 от ЗОП). 

 

 

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.). 

3. 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 
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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 

 
 

 

 


