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Дата: ................................... 

 

  

 

  

СТАНОВИЩЕ  

за извършена проверка 
от външен експерт по чл. 232а ЗОП 

 

на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура, 

избрана за контрол по чл. 232 ЗОП  

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-81/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200330-02849-0003 

Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР 

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 технически средства, софтуер и 

лицензии за подобряване на геоинформационната 

дейност в ГДГП” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

26. Науки за земята (география, геология, геодезия и 

др.) 

Срок за изпълнение: 30 дни 

Прогнозна стойност на 255 750,00 лв. 



2 

 

поръчката в лв. без ДДС: 

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 IІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

 Проекта на техническа спецификация 

 Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика – раздели 

III.3) и III.4) се изтриват) 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката 
 

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП  
 

1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени 

в чл. 48, ал 1 ЗОП. 

(вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП). 

   Да 

   Не 

2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или 

техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

(вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на 

кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената 

поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в 

условията на конкуренция. 

(вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП). 

   Да 

   Не 

4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник 

или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, 

патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до 

   Да 

   Не 
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облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. 

Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или 

еквивалентно/и“. 

(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП). 

5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на 

правата върху интелектуална собственост. 

(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, 

техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета 

на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания 

или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат. 

(вж. 48, ал. 5 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни 

изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или 

условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е 

включена препратка към тези изисквания. 

(вж. 48, ал. 6 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване 

на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или 

обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни 

попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), 

техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични 

данни съгласно чл. 25 от същия регламент. 

(вж. 48, ал. 7 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

9. Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за 

доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други 

характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51, 

ал. 1 ЗОП. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички 

еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за 

съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за 

оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като 

доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с 

изпълнението на поръчката. 

(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен 

орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други 

еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 
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(вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП). 

13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в 

комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията 

(вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация, 

необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните 

предложения. 

   Да 

   Не 

15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или 

изисквания. 

   Да 

   Не 

16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които 

следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта 

/предмета на поръчката.  

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които 

представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат 

на различни изпълнители. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни 

средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са 

приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в 

техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по 

чл. 47, ал. 7). 

(вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП) 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

Констатации и препоръки:  

По т.1: Критерият е изпълнен - Техническите спецификации са определени, 

съгласно чл.48, ал.4 от ЗОП – чрез спецификации за част от характеристиките, а 

за други - чрез посочване на работните характеристики или функционалните 

изисквания. 

По т.2 Критерият е изпълнен.  

За част от спецификациите не е подходящо / възможно да бъде предложен 

еквивалент. За посочените стандарти за защита от проникване на твърди частици 

IP6x, стандартът за защита от влага IPx7, стандартите за устойчивост на прах и 

водни пръски IP54, IP67, защита IP43, стандартът за изпитване MIL-STD-810G за 

екологични инженерни оценки и лабораторни тестове, метод 514.6 за вибрации, 

стандартът MIL-STD-810F, спецификациите на външния дисков масив и неговия 

сертификат, сертификатите на компютърните конфигурации, монитори и 

принтери CE, RoHS, ENERGY STAR 6.0 е записано, че може да бъдат доставени 

еквивалентни на посочените.  

По т.3: Критерият е изпълнен - Техническите спецификации осигуряват равен 
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достъп на участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

не създават необосновани пречки пред тяхното възлагане в условията на 

конкуренция. 

По т.4: Критерият е изпълнен - Видно от Техническите спецификации 

Възложителят се нуждае от конкретни и специфични конфигурации на 

оборудване и специализиран софтуер. Съответно, посочването на примерни 

марки, патенти е неизбежно, но там където има посочени такива е записано, че 

може да бъде доставен еквивалент на тях. За посочените модели / търговски 

марки на операционни системи и софтуер за обработване на снимки и 

хардуерните изисквания е записано, че може да бъде доставен еквивалент. 

По т.5: Критерият е неприложим, тъй като поръчката няма за предмет 

разработване на елементи, обект на интелектуална собственост. Все пак за 

софтуерите е изискано да бъдат с необходимия лиценз. Поискано е от 

Изпълнителя да доставя всички нови ъпдейти и частични нови версии на 

доставените софтуери в гаранционния срок. 

По т.6 и по т.7: Критериите са неприложими, тъй като резултатите от 

изпълнението на поръчката са необходими за нуждите на Главна Дирекция 

„Гранична Полиция” – МВР и не са насочени за ползване или достъп от 

гражданите. Оборудването е специфично и в общия случай не се произвежда във 

варианти за различни видове ползване. Все пак, ако Възложителят прецени, че 

има вероятност част от оборудването да бъде използвано от лице/а с увреждания 

е необходимо при обявяване на поръчката Възложителят да предвиди конкретни 

мерки, за да са осигури възможност за използване или адаптиране на 

оборудването към съответното лице/а. 

По т.8: Критерият е неприложим, тъй като предметът на поръчката не е 

разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се 

основават на обработване на лични данни или обработват лични данни. 

По т.9: Критерият е изпълнен.  

За компютрите, външните дискови масиви, мониторите и принтерите са 

посочени една или няколко от маркировките СЕ, RoHS, ENERGY STAR 6.0 или 

еквиваленти. СЕ е зa cъщecтвeнитe изиcĸвaния oт Eвpoпeйcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo 

cвъpзaнo cъc здpaвeтo, бeзoпacнocттa и зaщитaтa нa oĸoлнaтa cpeдa. 

Маркировката се изисква за продукти, произведени където и да е по света, които 

след това се продават в ЕС. Стандартът RoHS е за ограничаване използването на 

опасни вещества и е по Директива на ЕС за намаляване въздействието на 

електрическите и електронните продукти върху околната среда и човешкото 

здраве. ENERGY STAR 6.0 свидетелства за енергийна ефективност. ENERGY 

STAR се издава от Агенцията за защита на околната среда на САЩ и се прилага 

в ЕС. Съгласно изискванията на чл.51, ал. 1, т.1 и 2 от ЗОП, всички горепосочени 

маркировки се отнасят до предмета на поръчката и неговите характеристики, 

обосновават се на обективно проверими и недискриминационни изисквания. 

Възложителят не е поставил изискване към конкретни организации, които да 

определят маркировките.  
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По т.10: Критерият е изпълнен – за всички продукти описани по-горе в 

констатациите в т.9 е записано, че продуктите може да имат маркировки 

еквивалентни на поисканите от Възложителя. 

По т.11: Критерият е изпълнен – Възложителят изисква от участниците 

сертификатите посочени в т.9 на констатациите по-горе, като доказателство за 

съответствие на компютрите, външните дискови масиви, мониторите и 

принтерите с изискванията за здраве, безопасност, опазване на околната среда и 

енергийна ефективност.  

По т.12: Критерият е неприложим - Възложителят не е поставил изискване 

сертификатите да бъдат издадени от конкретен орган за оценяване на 

съответствието. Още повече, че Възложителят приема и еквивалентни на 

посочените сертификати. 

По т.13: Критерият е изпълнен - не са установени текстове или параметри, които 

самостоятелно или в комбинация с други изисквания или параметри, 

ограничават конкуренцията. 

По т.14 и т.15: Критерият е изпълнен. 

По т.16: Критерият се счита за изпълнен при отразяване на препоръката по-долу. 

За настоящата проверка са представени единствено Техническите 

спецификации. В последните не е посочен предмет на поръчката или описание 

на поръчката или обхват / обем на поръчката. Следователно, външния експерт за 

оценка на Техническите спецификации няма как да прецени дали 

спецификациите обхващат всички дейности, които следва да се реализират в 

рамките на възлaгания договор, според обекта / предмета на поръчката.   

Препоръчително е в Техническите спецификации да бъде добавен кратък текст с 

описание / обхват на поръчката, от който да е видно, че в точки от 1 до 22 от 

Техническата спецификация са изброени всички доставки / дейности, които 

следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според предмета на 

поръчката. 

По т.17: Критерият се счита за изпълнен при отразяване на препоръката по-долу. 

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Съгласно чл. 46 (1) 

ЗОП, когато Възложителят реши, че не е целесъобразно разделянето на 

обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на 

процедурата посочва причините за това. В изпълнение на чл.46 (1) ЗОП и 

отчитайки, че поръчката съдържа доставка на различни по вид технически 

средства, както и софтуер, Възложителят трябва да обоснове в решението за 

откриване причините за неразделяне на поръчката на обособени позиции, с което 

да удостовери, че не са обединени дейности, които представляват интерес за 

различни лица, и които биха могли да се възложат на различни изпълнители. В 

случай че Възложителят не може обоснове неразделянето, то следва да раздели 

поръчката на обособени позиции.   

По т.18: Критерият е неприложим, тъй като обществена поръчка не предвижда 

доставка на пътни превозни средства. 
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ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на 

законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката  

 

 

При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.: 
 

1. Закон за геодезията и картографията. 

2. Наредба № 2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската 

геодезическа система. 

3. Постановление No167 от 8 юли 2016 г. За определяне на реда за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" 

и фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 -2020 г. 

4. Делегиран Регламент (ЕС) № 1048/2014 на Комисията от 30 юли 2014 година 

за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към 

обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите съгласно 

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за 

инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, 

предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. 

5. Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 

2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за 

предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за 

използване в определени граници на напрежението. 

6. Програма ENERGY STAR въведена в ЕС с Решение 2006/1005/ЕО на Съвета и 

с Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на общността за етикетиране на 

енергийната ефективност на офис оборудване.  

7. Решение на Съвета от 18 декември 2006 година относно сключването на 

Споразумение между правителството на Съединените американски щати и 

Европейската общност за координирането на енергоефективни програми за 

етикетиране на офис оборудване (2006/1005/EО). 

8. Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 08.06.2011 г. 

относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване. 

9. Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за прилагане 

на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри  

10. Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 

година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 

Констатации и препоръки:  

Не са установени несъответствия на Техническата спецификация с 

разпоредбите на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета 

на поръчката. 
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РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Възложителят следва да се съобрази с направените констатации / препоръки в 

Раздел III.1, т.6, т.16 и т. 17, а именно: 

По т.6: Резултатите от изпълнението на поръчката са необходими за нуждите на 

Главна Дирекция „Гранична Полиция” – МВР и не са насочени за ползване или 

достъп от гражданите. Оборудването е специфично и в общия случай не се 

произвежда във варианти за различни видове ползване.  

Препоръка: Все пак, ако Възложителят прецени, че има вероятност част от 

оборудването предмет на доставка по обществената поръчка да бъде използвано 

от лице/а с увреждания е необходимо при обявяване на поръчката да предвиди 

конкретни мерки, за да са осигури възможност за използване или адаптиране на 

оборудването към съответното лице/а. 

По т.16: За настоящата проверка са представени единствено Техническите 

спецификации (ТС). В последните не е посочен предмет на поръчката или 

описание на поръчката или обхват / обем на поръчката. Следователно, външния 

експерт за оценка на ТС няма как да прецени дали спецификациите обхващат 

всички дейности, които следва да се реализират в рамките на възлaгания 

договор, според обекта / предмета на поръчката.   

Препоръка: В ТС да бъде добавен кратък текст с описание / обхват на поръчката, 

от който да е видно, че в точки от 1 до 22 от ТС са изброени всички доставки / 

дейности, които следва да се реализират в рамките на възлагания договор, 

според предмета на поръчката. 

По т.17: Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Съгласно 

чл. 46 (1) ЗОП, когато Възложителят реши, че не е целесъобразно разделянето на 

обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на 

процедурата посочва причините за това.  

Препоръка: В изпълнение на чл.46 (1) ЗОП и отчитайки, че поръчката съдържа 

доставка на различни по вид технически средства, както и софтуер, 

Възложителят трябва да обоснове в решението за откриване причините за 

неразделяне на поръчката на обособени позиции, с което да удостовери, че не са 

обединени дейности, които представляват интерес за различни лица, и които 

биха могли да се възложат на различни изпълнители. В случай че Възложителят 

не може обоснове неразделянето, то следва да раздели поръчката на обособени 

позиции.   

 

 

РАЗДЕЛ V 

Данни за външния експерт, извършил проверката 
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Три имена Цветомира Петрова Комитова 

Регистрационен № в Списъка 

по чл. 232а ЗОП: 
ЕТС-66 

Област на компетентност: 
26. Науки за земята (география, геология, геодезия и 

др.) 

Избран въз основа на жребий, 

проведен на: 
01.04.2020 г. 

Договор №/година: КСИ-81/2020 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

Подпис: /…/ 

(подписва се с електронен подпис на лицето) 

 


