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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-76/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200319-00038-0080 

Възложител: Община Габрово 

Вид на възложителя: 
 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) 

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП) f202 

Вид на процедурата  Открита 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и 

улична мрежа в селата за сезони 2020/21; 2021/22; 

2022/23; 2023/24 г.” 

Обособени позиции: 
 Да                     Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 
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Срок за изпълнение: до 30.04.2024 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 376 600 

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. Решение за откриване на процедурата; 

2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

3. Техническа спецификация; 

4. 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: 

В проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е 

отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е 

„извън списъка“ по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за външните експерти при 

предварителен контрол на обществени поръчки. В тази връзка, проверката на  

техническата спецификация и методиката за оценка и на двата етапа на контрол 

е извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с 

изискванията на ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

 

Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП. 
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РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на разгледаните от АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. При осъществяване на втория 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. 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 
 


