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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-53/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200221-00606-0022 

Възложител: „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 

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 на обект „Изграждане на 

канализационна мрежа и довеждащ канализационен 

колектор от с. Каменар, агломерация Варна“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

2. Строителство на сгради и съоръжения 

Срок за изпълнение: 810 дни 
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Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 740 096,49 

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: 

Проверката на проектите на техническа спецификация и методика за оценка 

не е възложена на външен експерт, тъй като техническата спецификация е 

стандартизирана по реда на чл. 231 от ЗОП (вж. чл. 13, ал. 1, т. 2, б. „а“ от 

Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени 

поръчки). С оглед посоченото, проверката е извършена от експерти на АОП и 

обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП (арг. чл. 232а, ал. 

1 и ал. 6 ЗОП). 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

1. В поле I.1) на проекта на решение, за основен адрес на възложителя и 

адрес на профила на купувача, е посочен един и същ интернет адрес. 

Препоръчваме при откриване на процедурата, в обособеното за целта място, да се 

посочи адрес на профила купувача (вж. чл. 36а, ал. 1 ЗОП и § 131, ал. 3 от ПЗР на 

ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г.)  
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Бележката е относима и към аналогичното поле на проекта на обявление. 

2. В поле ІV.4) е маркирано, че обществената поръчка не съдържа 

изисквания, свързани с опазване на околната среда. Доколкото в проектите на 

техническа спецификация (стр. 29, т. 4.4 „Опазване на околната среда“) и 

методика за оценка („Мерки за опазване на околната среда и контрол на 

социалното напрежение“ по показател „Концепция за изпълнение“ (КИ) са 

поставени такива изисквания, препоръчваме редакция. 

3. Обръщаме внимание, че поле VІІ.3) е предназначено за посочване на 

срока за обжалване на решението за откриване на процедурата (вж. чл. 22, ал. 5, 

т. 7 ЗОП). В тази връзка препоръчваме записът в т. 2 да отпадне, тъй като е 

неотносим към полето. 

Бележката важи и за поле VI.4.3) на проекта на обявление. 

 

Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

Посоченият в поле І.3) интернет адрес следва да 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, § 131, 

ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 

2019 г.) и Приложение № 5, част Б, А, т. 10 ЗОП). Препоръчваме редакция. 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

1. Препоръчваме в поле ІІ.1.1) да бъде записано пълното наименование на 

поръчката. 

2. В полета ІІ.1.2) и ІІ.2.2) е отбелязан основен CPV код: 45231300 – 

„Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и 

канализация“. Препоръчваме да се посочат и допълнителни CPV кодове 45232400 

– „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни 

колектори“ и 45232410 – „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 

канализационна мрежа“, които по-точно описват предмета на възлагане. Предвид 

обстоятелството, че се възлага инженеринг, препоръчваме да се обмисли и 

отбелязване на допълнителни кодове, които описват възлаганите дейности по 

проектиране, например: 71320000 - „Инженерни услуги по проектиране и 

конструиране“ или 71342200 - „Услуги по проектиране и конструиране на 

тръбопроводи“ и т.н. 

3. В поле ІІ.2.4) е записано, че обществената поръчка включва изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Технически и Работен проект“, изпълнение на 

строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор. Препоръчваме 

да се попълнят количествени данни, които да ориентират заинтересованите лица 

за обема на възлаганите строително-монтажни работи (напр. обща дължина на  

канализационната мрежа, брой еквивалентни жители и т. н.). 
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4. В поле ІІІ.1.7) е указано, че начинът на плащане „е разписан подробно в 

проекта на договор“. Информацията следва да се съдържа в обявлението за 

поръчка, с оглед на което, препоръчваме допълване (вж. Приложение № 5, част Б, 

А, т. 13 ЗОП). 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.1) към участниците е поставено условие да имат регистрация в 

Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи  

четвърта група, втора категория. Доколкото в обявлението (вж. полета ІІ.1.4) и 

ІІ.2.4) не е посочена категорията на строежа, възложителят следва да прецени дали 

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

Препоръчваме допълване на информацията.  

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.2) е поставено изискване за реализиран оборот в сферата на 

строителните дейности, свързани с „изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа 

инфраструктура“. С оглед предмета на разглежданата поръчка (инженеринг), 

препоръчваме в обхвата на изисквания специализиран оборот да бъдат включени 

и дейностите по проектиране (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП). 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В същото поле е отбелязано, че към условието за прилагане на система за 

управление на качеството са относими разпоредбите на „чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и 

ал. 8 от ЗОП“. Препоръчваме да се допълни и приложимата ал. 6 на чл. 64 ЗОП. 

2. В III.1.3) възложителят е използвал множество съкращения, които правят 

текста трудно четим. Препоръчваме, при възможност, да бъдат съобразени  

общоприетите правила за съкращаване. 

 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.6), т. 1 и т. 2, e поставено изискване за представяне на гаранции 

за изпълнение и за обезпечаване на авансово предоставените средства. Посочено 

е, че размерът им е описан в проекта на договор и документацията на поръчката. 

Тази информация следва да се съдържа в обявлението (вж. чл. 111, ал. 4 ЗОП). 

Препоръчваме допълване. 
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Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

1. В поле VІ.3), като продължение от поле ІІІ.1.3), е посочено, че  

„възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата“. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП документите могат да се изискват по 

всяко време „след отварянето на офертите“. Препоръчваме прецизиране. 

2. В полето е отбелязано, че за доказване на условието по т. 4 от поле ІІІ.1.3) 

се представя „списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е 

посочена професионалната компетентност на лицата“. Да се има предвид, че 

изискването се доказва освен със списъка, и с „документи, които доказват 

професионална компетентност на лицата“ (вж. чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП). 

Препоръчваме редакция. 

 

Проект на техническа спецификация 

 

Констатации и препоръки:  

В изпълнение на задължението си по чл. 231, ал. 4 ЗОП, възложителят e 

приложил стандартизирана техническа спецификация. 

 

Проект на методика 

 

Констатации и препоръки:  

По показател КИ – „Концепция за изпълнение“ е предвидено оценяване с 

различен брой точки в зависимост от наличието на базови и определен брой 

надграждащи обстоятелства, „обосноваващи по-високо качество на изпълнение“. 

С оглед изискването за прилагане на система за управление на качеството (по 

стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент), възложителят следва да може 

да обоснове, че надграждащите обстоятелства не се обхващат от зададения 

критерий за подбор (вж. чл. 70, ал. 12 ЗОП). 

От методиката е видно, че при надграждащо обстоятелство № 1 на оценяване 

подлежи посочването на конкретни задължения на експертите. Същевременно 

описанието на конкретни задължения е предвидено и в надграждащи 

обстоятелства № 3 и № 5. В тази връзка, обръщаме внимание, че надграждащите 

обстоятелства следва да са ясно разграничими и да не се припокриват. 

За обстоятелство № 2 е предвидено присъждане на точки при наличие на: 

организация за съставяне на необходимите документи за изпълнение предмета на 

поръчката, съдържанието им, основание за тяхното съставяне и т.н.  Доколкото е 

обект на нормативна уредба, не става ясно защо посоченото подлежи на 

оценяване.  
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В допълнение, препоръчваме оценката по показателя да се базира на 

механизъм за сравнение на различните предложения (различни организация, 

подход, методи за изпълнение на дейностите, различни мерки за вътрешен 

контрол 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. 3 

от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 

г.), Методическо указание на АОП с рег. № МУ-1 от 06.01.2020 г. на електронен 

адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf и 

Методическо указание на АОП с рег. № МУ-10 от 16.12.2019 г. на електронен 

адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf). 

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 ЗОП). 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 

 

 

 

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf

