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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-80/2020 г. 

ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 

20200324-02404-0028 

Възложител: „Ситигаз България“ 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: 
„Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на 
„Ситигаз България” ЕАД за срок от три години" 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Професионалната област, в 
която попада предметът на 
възлаганата поръчка (според 
възложителя): 

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност 

Срок за изпълнение: 36 месеца 
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Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 

320 000 

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: 
1. В придружителното писмо за изпращане на документи за осъществяване 

на контрол, в „Изброяване на прикачените файлове“, под № 4 фигурира обособен 
файл с наименование „Проект на Критерии за оценка на офертите“. От посоченото 
в него, както и от полета ІІ.2.5) на обявлението, е видно, че критерият за възлагане 
на поръчката е „най-ниска цена“. Предвид това и доколкото не е предвидено 
оценяване въз основа на определени ценови показатели, се приема, че няма 
методика за оценка, респ. изпратеният файл не подлежи на контрол (вж. чл. 236, 
т. 1 ЗОП и чл. 122, ал. 1 ППЗОП).  

2. В проекта на решение за откриване на процедурата възложителят е 
отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е  
66. „Застрахователна и/или осигурителна дейност“. В случая са изпълнени 
условията на чл. 13, ал. 1, т. 1 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 проекта на 
техническата спецификация е извършена от експерти на АОП и обхваща 
съответствието на документа с изискванията на ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 
Резултати от контрола 
 
Проект на решение за откриване на процедурата  
 

Констатации и препоръки: 

В документа не е посочен идентификационен номер (ИН) на 
регистрационната форма от Системата за случаен избор (ССИ). Препоръчваме 
при откриване на процедурата, информацията да се попълни.  

 
Проект на обявление за обществена поръчка  
 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

Препоръчваме, при откриване на процедурата, в поле І.3) да се посочи 
интернет адрес, който 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). 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

1. Записаното в поле II.2.1) наименование на обособена позиция № 3 
несъществено се различава от посоченото в проектите на решение (вж. поле ІV.3), 
обявление (вж. поле VІ.3) и техническа спецификация (стр. 4). Препоръчваме 
уеднаквяване на записа в документите. 

2. В полета ІІ.2.2) на обособените позиции е отбелязан основен CPV код: 
66510000 – „Застрахователни услуги“. Препоръчваме, при възможност, да се 
посочат допълнителни CPV кодове, даващи по-детайлна информация за предмета 
на възлагане по съответната обособена позиция. 

3. В полета ІІ.2.11) на обособени позиции № 2, 3 и 4, е маркирано, че се 
предвиждат опции. Възложителят следва да има предвид, че стойността на 
опциите се включва в прогнозната стойност на поръчката (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и 
чл. 5, ал. 2, изр. първо ППЗОП). 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.1) е посочено, че документите за доказване на изискването за 
годност могат да се изискват „при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП“. 
Препоръчваме да се допълни, че документите се представят и при условията на 
чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

2. Препоръчваме отбелязаното в поле III.1.4) основание за отстраняване по 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
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от тях лица и техните действителни собственици, да се прецизира съобразно чл. 
3, т. 8 от посочения нормативен акт. 

 
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 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. Контролът по чл. 232 ЗОП на процедура „публично състезание“ завършва 
след осъществяването на първия етап (вж. чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП и Методическо 
указание на АОП с рег. № МУ-4 от 28.02.2019 г. на електронен адрес 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2019.pdf). В случай, че 
възложителят не вземе предвид констатациите от становището на АОП, към 
досието на поръчката се прилагат писмени мотиви (вж. чл. 232, ал. 10 ЗОП). 

4. 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,  
подписан на хартия 

 
 


