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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, 

ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап) 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-183/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200729-00026-0001 

Възложител: Национална електрическа компания ЕАД 

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  Публично състезание 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Доставка на електрически материали в обособени 

позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
212 877.00 

Финансиране:  Изцяло от националния бюджет 
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 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 проекта на техническата спецификация 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 

посочил че професионалната област, в която попада предметът на настоящата 

обществена поръчка е извън одобрения списък на областите, в които са 

необходими специалисти за проверка. Поради изложеното и на основание чл. 18, 

т. 5 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на 

обществени поръчки, проверката на проектите на техническите спецификации е 

извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието им с изискванията на 

ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации 

Констатации и препоръки: 

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

регистрационната форма от Системата за случаен избор (ССИ). Препоръчваме 

при откриване на процедурата в полето да се допълни информация за 

регистрацията на процедурата в ССИ. 

2. В поле I.1) относно код NUTS e отбелязано „България“. Записаният код 

NUTS следва да съответства на адреса на възложителя, указан в полето. В тази 

връзка препоръчваме информацията да се конкретизира. Бележката е относима и 
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за съответното поле на обявлението. 

3. В поле IV.4) са попълнени наименованията на 4 обособени позиции, а в 

поле IV.10) е отбелязано, че предметът на поръчката не се възлага с няколко 

отделни процедури. Същевременно от обявлението е видно, че с него се 

оповестява откриването само на обособени позиции № 1 и 2: попълнени са 

раздели II.2) за обособени позиции № 1 и 2 и в поле VI.3) е посочено, че 

останалите две позиции се възлагат по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП. С оглед на 

изложеното, препоръчваме информацията относно предмета на възлагане да се 

редактира, така че да стане ясно кои обособени позиции се възлагат. 

 

Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

1. В поле II.1.5) е посочено, че прогнозната стойност на поръчката е 

212 877 лв. С оглед информацията в поле VІ.3) препоръчваме в полето да се 

впише сумата от прогнозните стойности на обособените позиции № 1 и 2, чието 

откриване се оповестява с разглежданото обявление, а в поле VI.3) да се 

прецизира информацията по чл. 7 ППЗОП.  

2. В полета ІІ.2.3) за двете обособени позиции е записан NUTS код 

„България“. Да се има предвид, че основното място на изпълнение на доставките 

следва да се попълни освен чрез изписване и чрез посочване на съответен код 

NUTS.  

3. В поле ІІ.2.4) на ОП 1 е отбелязано, че с разглежданата поръчка се 

възлага „доставка на електрически материали“, съгласно техническата 

спецификация. Съгласно чл. 46, ал. 2 ЗОП и Приложение № 19, т. 3 ЗОП, 

обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, 

трябва да включва кратко описание на предмета на поръчката, а когато е 

приложимо – и количество или обем. Препоръчваме допълване на 

информацията. Консатацията е относима и към обособена позиция 2. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3) възложителят е посочил критерий за подбор, но липсва 

информация за документите, с които се доказва. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП в 

обявлението освен критериите за подбор се посочват и документите, с които се 

доказват. Препоръчваме допълване. 

 

Административна информация 

Констатации и препоръки:  

В поле IV.2.2) е посочен индикативен срок за получаване на оферти 

08.09.2020 г., 17:30 ч. Препоръчваме при откриването на обществената поръчка, 

определянето на срока да се съобрази с разпоредбите на чл. 28, ал. 4, изр. второ 
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и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

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. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“, 

предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап. 

 

 

 

 

              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

Вярно с оригинала 

 

 
 


