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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-113/2019 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20190604-00420-0002 

Възложител: Община Гълъбово 

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: 

„Инженеринг – изготвяне на работен проект, 

изпълнение на строително - монтажни работи на 

сепарираща инсталация за битови отпадъци,  доставка 

и монтаж на необходимото технологично оборудване  

и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на територията на Община Гълъбово“ 

Обособени позиции: 
 Да                     Брой:  

 Не 
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Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

2. Строителство на сгради и съоръжения 

Срок за изпълнение: 260 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1160000 

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: 
 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

1. В проекта на решение не е посочен идентификационен номер (ИН) на 

регистрационна форма от Системата за случаен избор (ССИ). Препоръчваме при 

откриване на процедурата в полето да се попълнят данните за поръчката от ССИ. 

2. В поле I.1) е посочен неактуален адрес на профила на купувача. 

Препоръчваме прецизиране. 
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3. В поле VII.3) е изложена обща информация относно обжалването и е 

направена препратка към чл. 197 от ЗОП. Разглежданото поле е предназначено за 

информация относно срока, в който може да се обжалва решението за откриване 

на конкретната процедура. Доколкото същата е „открита” и в обявлението (поле 

IV.1.1) не е отбелязано, че е ускорена, препратката трябва да е към чл. 197, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП.  

 

ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В полета I.1) и I.3) е посочен един и същ адрес. Препоръчваме при 

откриване на процедурата в поле I.1) възложителят да укаже точен адрес на 

профила на купувача, а в поле І.3) да посочи адрес, водещ директно до 

електронната преписка на поръчката, в която се съдържа документацията за 

участие (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. В поле II.1.2), за описание на предмета на поръчката е използван основен 

CPV код 45000000 – Строителни и монтажни работи, който е общ и не дава 

представа за конкретните строителни дейности, които се възлагат. Препоръчваме 

да се избере основен код, който по-точно отговаря на предмета на поръчката 

(напр. 45300000 -Строителни и монтажни работи на инсталации), както и да се 

посочат допълнителни кодове, които по-точно описват дейностите, обект на 

възлагане, например: 71320000 – „Инженерни услуги по проектиране и 

конструиране“ и т.н.  

2. В поле II.2.4) са описани дейностите от обхвата на поръчката, но 

липсват количествени данни. Посочването на такива е необходимо, за да могат 

заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите им 

(Приложение № 4, Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП). Препоръчваме да се допълнят 

данни относно капацитет, мощност, площ на инсталацията и др.под., както и 

очаквано количество генерирани отпадъци годишно. 

3. В поле II.2.5) са посочени критериите за възлагане, като за показателите  

„Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на 

съоръженията, оборудването и техниката за инсталацията“ и „Технологична 

последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ е 

посочена обща тежест 60%.Съгласно чл. 70, ал. 6 ЗОП когато критерият за 

възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка относителната тежест 

на всички показатели. Препоръчваме да сепосочи конкретно тежестта на всеки 

показател при формирането на крайната оценка. 
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Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.1) се изисква участниците да са вписани в Централен 

професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи 

четвърта група, втора категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 от Правилника за 

реда за вписване и водене на ЦПРС. Съгласно чл. 60, ал. 1 ЗОП, на етап участие 

възложителят следва да допусне за чуждестранните участници вписване в 

аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която 

са установени.При сключването на договора избраният за изпълнител трябва да 

представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата 

дейност в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, 

когато е необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП). Препоръчваме допълване. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3) се изисква участникът да прилага система за управление на 

качеството по стандарт ISO EN9001:2008 или еквивалент. Според информацията 

на интернет страницата на Българския институт по стандартизация, стандартът 

БДС EN ISO 9001:2008 е отменен и заменен с ISO 9001:2015. Препоръчваме 

корекция. 

2. В поле III.1.3) е поставено изискване за ръководен екип и персонал за 

изпълнение на проектантските дейности, като информацията е пренесена в поле 

VI.3), aнакрая е записано „прод. в Указанията за участие в процедурата“. 

Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП критериите за подбор се посочват в обявлението. 

Препоръчваме информацията да се систематизира и всички заложени 

минимални нива за допустимост към участниците да бъдат посочени в 

обявлението.  

3. В същото поле се изисква от ръководителя на обекта общ професионален 

опит в управление на отпадъците. Доколкото предметът на поръчката е 

изготвяне на проект и изпълнение на СМР на сепарираща инсталация, 

препоръчваме да се прецени дали изискването за опит в управление на 

отпадъците е удачно. 

В допълнение, липсва информация и относно документите, с които в 

случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП се доказва съответствие 

със зададените критерии за подбор (чл. 59, ал. 5 ЗОП). Препоръчваме допълване. 

 

Описаниена процедурата 

Констатации и препоръки: 

От датите в полета IV.2.2) и VI.5) е видно, че срокът за получаване на 

оферти е съкратен до 20 дни. Съгласно чл. 74, ал. 1 ЗОП минималният срок за 

получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на 
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обявлението за обществена поръчка за публикуване. В случая, в поле IV.2.1) 

липсва информация за публикувано обявление за предварителна информация(чл. 

74, ал. 2, т. 1 и 2ЗОП). Мотиви за спешно възлагане в поле IV.1.1) също не са 

изложени (чл. 74, ал. 4 и 5 ЗОП). Препоръчваме определяне на срока за 

получаване на оферти съобразно чл. 74, ал. 1 ЗОП.  

 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле IV.2.7) не са посочени лицата, които могат да присъстват на 

отваряне на офертите. Препоръчваме попълване на полето съобразно чл. 54, ал. 1 

ППЗОП (вж. Приложение № 4, част Б, т. 21, б. „в“ ЗОП). 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

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. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


