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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-204/2020 

ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 

20200820-01379-0001 

Възложител: Електроенергиен системен оператор 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  Открита 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични 
влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на 
въздушни линии с напрежение 110 кV и по високо, 
арматура и аксесоари“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 
която/които попада предметът 
на възлаганата поръчка (според 
възложителя): 

Енергетика 
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Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 

31 500 000 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго: Собствени средства 

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: 
В списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма включени външни експерти в областта, 

определена от възложителя като съответстваща на предмета на поръчката – 
„Енергетика”. В тази връзка и на основание чл. 18, т. 4 от 
Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени 
поръчки, проверката на проекта на техническа спецификация е извършена от 
експерти на АОП и обхваща съответствието на документа с изискванията на ЗОП. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 
Резултати от проверката на АОП 
 
ІІІ.1) Проект на обявление за обществена поръчка 
 

Описание 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІ.2.4) възложителят е описал предмета на обществената поръчка, но 
не е посочил данни относно количеството или обема - напр. дължина на 
доставяните кабели (вж. Приложение № 5, Част „Б“, А, т. 6, б. „а“ ЗОП). 



3 

 

Посочването в обявлението на количествени данни е необходимо, за да могат 
заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите им. 
Препоръчваме допълване на информацията.  

 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), във връзка с поставено изискване за опит е указано, че под 
сходен предмет и обем на поръчката се разбира „доставка на материали за монтаж 
на оптични влакна … с обща дължина минимум 100 км. В случая в обявлението 
не са посочени количествени параметри (вж. предходната бележка), поради което 
препоръчваме възложителят да прецени дали изискването отговаря на чл. 59, ал. 
2 ЗОП. 

 
 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.4), е посочено, че участниците в процедурата трябва да отговарят 
на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за 
обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. Да се 
има предвид, че в обявлението трябва да се съдържат най-малко 
изискванията/информацията съгласно Приложение № 5, раздел II, част „Б“, буква 
„А“ към ЗОП, независимо от това, че може да са предоставени в документацията. 

 
 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.6) е посочено, че е предвидена гаранцията за изпълнение, която 
обезпечава както доставката на стоките, така и гаранционния им срок. От 
предоставената информация не става ясно дали се изисква предлагане на единен 
гаранционен срок за различните доставяни изделия и как се процедира при 
предлагане на различни гаранционни срокове. Препоръчваме допълване и 
съобразяване с чл. 111, ал. 10 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. 
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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. 

 

 
 

                                                      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 
 
                                                                                      МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

Вярно с оригинала 
                        

 


