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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-276/2019 г. 

ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 

20191101-00246-0006 

Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 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  Открита 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Доставка на резервни части за транспортьори и 
багери по конструктивна документация“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

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

17. Машинно инженерство 

Срок за изпълнение: 6 месеца 

Прогнозна стойност на 255 000 
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поръчката в лв. без ДДС: 

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. Решение за откриване на процедурата; 
2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 
3. 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: 
В проекта на решението за откриване, изпратен за контрол по чл. 232 ЗОП, 

като професионална област, в която попада предметът на поръчката, 
възложителят е посочил област 28. Енергетика. Според поле IV.1.) на същия 
документ, с процедурата се възлага доставка на резервни части за транспортьори 
и багери. В тази връзка и доколкото в техническата спецификация те са описани 
като лагерни кутии, нож за чистач, задвижващо ходово колело и др. е прието, че 
избраната област не съответства на възлагания предмет, респ. на 
компетентността на специалист от област „Енергетика“. Поради изложеното и на 
двата етапа на предварителен контрол, проверката на техническата 
спецификация е извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на 
документа с изискванията на ЗОП.  

 
ІІІ.2) Oбявление за обществена поръчка 
 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В т. 1 на поле ІІІ.1.6), възложителят е записал, че гаранцията за изпълнение 
се връща при добросъвестно изпълнение и при липса на претенции от страна на 
възложителя. Посочените условия са твърде общи. Конкретните условия и 
срокове за задържане на гаранцията следва да се уредят изчерпателно в договора 
за обществена поръчка (вж. чл. 111, ал. 9 ЗОП) 
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Административна информация 

Констатации и препоръки: 

Видно от датата на изпращане на обявлението за публикуване – 
03.12.2019 г. и посочената в поле ІV.2.2) дата – 06.01.2020 г., срокът за 
получаване на оферти в процедурата е под минимално определеният в чл. 133, 
ал. 1 от ЗОП. Обръщаме внимание, че в обявлението не е посочено правно 
основание за съкращаване на срока (вж. чл. 133, ал. 2 и ал. 4 ЗОП). 

Съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР на  ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. 
и доп. – ДВ, бр. 83 от 2019 г.), възложителите започват да изпълняват 
задължението за използване на  централизираната електронна платформа по чл. 
39а, ал. 1 ЗОП съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет 
(ПМС). В ал. 2 на посочения параграф е предвидено, че за обществени поръчки, 
чието възлагане е започнало до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага 
редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Доколкото изменението на чл. 
133, ал. 1 ЗОП (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г.) е обвързано с използването на 
електронната платформа (вж. мотиви към ЗИДЗОП на електронен адрес: 
https://www.parliament.bg/bills/44/802-01-28.PDF) съгласно графика, приет с ПМС 
от 11.12.2019 г., приложим е чл. 113, ал. 1 ЗОП в редакцията, обн. ДВ. бр. 13 от 
2016 г., респ. минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 
35 дни от датата на изпращане на обявлението за публикуване. 

 
 
РАЗДЕЛ IV 
Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 
извън правомощията на Агенцията. 

 
 
 
 

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 
 


