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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-83/2020 г. 

ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 

20200330-02443-0006 

Възложител: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ - 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: 

„Реконструкция и модернизация на център за 
повишаване готовността на населението за реакция при 
наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-
тренировъчен комплекс /УТК/” 

Обособени позиции: 
 Да                     Брой: 2 

 Не 

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

2. Строителство на сгради и съоръжения 
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Срок за изпълнение: 180 дни 

Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 

1 474 838.87 

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: 
 
 

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

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки: 
1. В поле ІІІ.1.1) е разписано, че изискването за годност се доказва с 

представяне на копие от удостоверението за регистрация в ЦПРС при условията 
на чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Обръщаме внимание, че след изменението на цитираната 
норма (вж. ДВ, бр. 86 от 2018 г.) същата е неотносима към представянето на 
документи при сключване на договор. Препоръчваме корекция.  

Бележката е относима и за поле ІІІ.1.2) на обявлението. 
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2. В същото поле е посочено, че чуждестранните участници удостоверяват 
правото си да осъществяват строителство по предмета на обособената позиция, с 
регистрацията в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата 
членка, в която са установени, а доказват изпълнението на изискването с 
представяне на аналогичен документ, доказващ регистрация в регистър, съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени и/или с удостоверение 
съгласно чл. 25а от Закона за камарата на строителите. 

Да се има предвид, че позоваване на аналогични документи е допустимо 
към момента на подаване на офертата и при поискване от комисията, в хода на 
процедурата (вж. чл. 67, ал. 5 ЗОП). При сключване на договор обаче, избраният 
изпълнител трябва да представи документ, че има право да извършва 
строителство в Република България, включително че е извършил регистрация, 
когато такава е необходима за изпълнението на поръчката (вж. чл. 112, ал. 1, т. 2 
и 4 ЗОП). Препоръчваме корекция 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 
1. В поле ІІІ.1.3), в „Списък и кратко описание на критериите за подбор”, т. 3, 

т. 4 и т. 5 се съдържа запис, че при подаване на офертата, съответствието с 
изискванията се декларира в ЕЕДОП, като участникът посочва „издаващата 
сертификата организация и срока му на валидност.”. Доколкото в коментираните 
точки не се изискват сертификати, указанието е неотносимо към тях. 
Препоръчваме редакция. 

2. В полето неправилно е посочено, че съответствието с изискванията по т. 4 
и т. 5 се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП. Съответствието с посочените 
условия следва да се декларира от участниците в част IV, раздел ,,В“ на 
ЕЕДОП.;.Препоръчваме корекция. 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле VI.3) е записано, че възложителят ще отстрани от участие в 
процедурата участник, когато „са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП”. 
Доколкото основанията за отстраняване са разписани в чл. 54, ал. 1 ЗОП, 
препоръчваме текстът да бъде допълнен. 

 
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. 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 
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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. 

3. При осъществяване на първия етап на контрол 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.). 

 
 
 

                                              ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)  

                                                                                          МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 
                                                  

Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 

 
 

 
 


