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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-151/2019 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20190708-00448-0018 

Възложител: Община Перущица 

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: 

„Първи етап от проект Реконструкция на 

водопроводната мрежа на гр.  Перущица, община 

Перущица, област Пловдивска“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

6. ВиК инженерство 

Срок за изпълнение: 6 месеца 
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Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 595 481.43  

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  е извършена от външен експерт по чл. 232а 

ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

Поради отказ на двама външни експерти, избрани да проверят проектите на 

техническа спецификация и методика за оценка на офертите, и на основание чл. 18, т. 1  

от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки 

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

с разпоредбите на ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата  

 

Констатации и препоръки: 

1. В раздел II) не е отбелязано дали поръчката е в областите отбрана и 

сигурност. Препоръчваме допълване. 

2. В поле IV.1) наименованието на поръчката включва посочване на област 

„Пловдивска“. В поле IV.3) в наименованието на предмета е записано област 
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„Пловдив“. Препоръчваме прецизиране на наименованието на поръчката в 

различните полета и документи (несъответствието се среща и в обявлението). 

 

 

ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка  
 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В поле I.3) е повторен интернет адресът на профила на купувача, попълнен 

в поле I.1). Препоръчваме при откриване на процедурата в поле I.3) да се попълни 

адрес, водещ директно в преписката на поръчката, съдържаща документацията 

(вж. чл. 32, ал. 2 ЗОП). 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

1. В полета ІІ.1.1), ІІ.1.4) и ІІ.2.4) се съдържа  наименованието на поръчката. 

Логиката на попълване на обявлението е в тези три полета да се попълва 

допълваща се информация, която в цялост да дава представа на заинтересованите 

лица за наименованието на поръчката (поле II.1.1), за основните дейности, 

включени в обхвата ѝ (поле II.1.4), както и за количеството или обема на 

възлаганите дейности (поле II.2.4). Информацията от трите полета следва да 

позволи на заинтересованите лица да преценят дали имат възможност да изпълнят 

поръчката. 

Препоръчваме попълване на полетата съобразно наименованията им. 

2. В поле II.2.5) са изброени 3 показателя за оценка на офертите – цена 

(50%), срок за изпълнение (20%) и организация за изпълнение (30%). В 

изпратения за проверка проект на методика показателите са само 2 – цена и 

организация за изпълнение, с равни тежести. Препоръчваме отстраняване на 

несъответствието. 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.1) е поставено изискване участникът да има регистрация в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на 

обекти втора категория. С цел пълнота и прецизност препоръчваме да се посочи 

и групата строежи, за която трябва да е регистрацията в ЦПРС. Относно 

възможността чуждестранни лица да са вписани в аналогичен на ЦПРС регистър 

да се има предвид, че това е допустимо на етап подаване на оферта и при 

поискване от комисията, в хода на процедурата (вж. чл. 67, ал. 5 ЗОП). При 

сключване на договор обаче, избраният за изпълнител трябва да представи 

документ, че има право да извършва строителство в Република България, 

включително че е извършил регистрация, когато е необходимо за изпълнението 

на поръчката (вж. чл. 112, ал. 1, т. 2 и 4  ЗОП). Препоръчваме допълване на 

информацията относно изискваната регистрация. Освен това, препоръчваме за 
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всички критерии за подбор, поставени в обявлението (в полета III.1.1, III.1.2 и 

III.1.3) да се посочат документите, с които се доказва изпълнението им (вж. чл. 59, 

ал. 5 ЗОП). 

2. В поле III.1.1) се изисква участниците да имат въведени системи по 3 

стандарта – по ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. 

Изискванията за прилагане за системи за управление на качеството и  за опазване 

на околната среда не са критерии за годност, а за доказване на техническите и 

професионални способности на участниците (вж. чл. 63, ал.1, т. 10 и 11 ЗОП), с 

оглед на което систематичното им място е в поле III.1.3). Препоръчваме 

пренасяне на изискванията за прилагани системи за управление в относимото 

поле,  като наред с това сертификатите да се посочат с актуалните им версии 

(напр. БДС EN ISO 9001:2015 - според информацията на интернет страницата на 

Български институт по стандартизация). Относно сертификата по OHSAS 18001 

да се има предвид, че доколкото не произтича от ЗОП, изискването му може да се 

приеме за ограничително, освен ако не произтича от приложим към възлаганите 

дейности нормативен акт. 

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

1. Поле III.1.2) е предназначено за посочване на критерии за подбор, 

свързани с икономическо и финансово състояние на участниците. В случая в 

началото на полето се изисква през последните 5 години участниците да са 

изпълнили строителство, сходно с предмета и обема на поръчката – критерий, с 

който се изследват техните технически и професионални способности (вж. чл. 63, 

ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗОП). Препоръчваме изискването да се пренесе в поле III.1.3), 

като се дефинира и разбирането на възложителя за „сходно“ строителство. 

Обръщаме внимание, че условието строителството да е и със „сходен обем“ е 

неясно/непълно, доколкото в обявлението (в поле II.2.4) не са попълнени данни 

за обем/количество на възлаганите СМР. 

2.  В поле III.1.2) се изисква участниците да притежават валидна застраховка 

за професионална отговорност, за извършване на СМР „в размер на не по-малко 

от 200 000 лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи втора 

категория“. Препоръчваме да се посочи нормативният акт, от който произтича 

изискването, както и да се провери дали посочената сума съответства на строеж 

от втора категория (вж. чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП). 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) са поставени изисквания към екипа на участниците. В букви 

А), Б) и В) за „Ръководител обект“, „Групов технически ръководител“ и „Двама 

технически ръководители“ са разписани сходни изисквания към образованието и 

опита им. Препоръчваме да се прецени дали броят на изискваните ръководни лица  

е обоснован и съответстващ на обхвата и сложността на възлаганите дейности.  
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Административна информация 

Констатации и препоръки:  

В полета IV.2.2) и IV.2.7) е попълнена една и съща дата. Независимо че 

датите в проекта на обявление са индикативни, препоръчваме при откриването на 

процедурата датите в тези полета да се съобразят с чл. 28, ал. 6 ППЗОП. 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки:  

В обявлението не са посочени изискванията към личното състояние на 

участниците - обстоятелствата, наличието на които ще води до отстраняване от 

участие в процедурата. Препоръчваме допълване (вж. Приложение № 19, т. 5 към 

ЗОП). 

 

Процедури по обжалване 

Констатации и препоръки:  

Поле VI.4.3) е предназначено за попълване на информация относно срока за 

обжалване на решението за откриване на процедурата (вж. чл. 22, ал.5 т. 7 ЗОП), 

докато предоставената в случая информация касае и други решения на 

възложителя, както и негови действия. С цел прецизност, препоръчваме в полето 

да се направи препратка към чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП (както е посочено в 

решението). 

 

 

ІІІ.3) Проект на техническа спецификация  

 

Констатации и препоръки:  

В края на техническата спецификация е посочено, че „Неразделно 

приложение към настоящата документация са ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА и ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЕКТ“.   Към изпратената за контрол техническа спецификация (проект)  няма 

приложения. Относно оформянето и изпращането на документите за контрол, 

възложителят следва да има предвид методическо указание на АОП № МУ-4 от 

28.02.2019 г. (http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2019.pdf). 

 

 

ІІІ.4) Проект на методика  

 

Констатации и препоръки:  

Оценяването на офертите е по два равностойни показателя (с тежест 50%) – 

Цена (Ц) и Организация за изпълнение на поръчката (ОИ). Оценката на 

организацията (ОИ) се базира основно на съдържанието на разработените 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2019.pdf
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„Работна програма за изпълнение на поръчката“ и „Линеен график за 

изпълнение“. При проверката на правилата за оценяване се установи следното: 

1. За да се разработи работна програма и линеен график с изискваното 

съдържание са необходими подробни данни и изисквания към изпълнението на 

СМР, каквито в изпратената за контрол техническа спецификация не се съдържат. 

2. Скалата за оценяване по показател „Организация…“ (ОИ) е тристепенна 

(10, 30 и 50 т.), но условията за присъждане на различните оценки са неясни и 

спорни. В случая условията, определени за получаване на най-високата оценка  

имат характеристики на базови, задължителни за всички предложения (напр. 

„използваните технологии съответстват на технологичните изисквания“; 

„съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на 

предвидените видове СМР и представения Линеен график“; „Изпълнението е 

обезпечено с работна ръка и механизация, като предложеното разпределение е 

съобразено със съответния вид СМР“ и т.н.)., а не надграждащи. Всяко 

констатирано неизпълнение на цитираните изисквания би следвало да води до 

отстраняване и недопускане до по-нататъшна оценка. 

3. С 10 т. се оценяват предложения, за които се констатират недостатъци и 

също би следвало да подлежат на отстраняване – напр. при констатиране на 

„несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график“. 

4. Необходимото и достатъчно условие за оценка 30 т. е представянето на  

описания на различни аспекти от изпълнението на дейностите. Липсва разписан 

механизъм за сравнение на предложените описания и отличаване на по-добрите 

предложения. 

5. В указанията са използвани изрази като „оптимална комбинация“, „най-

подходящите“, които дават възможност за различно (субективно) интерпретиране 

от оценяващата комисия. 

6. Оценяват се „структурата за управление на качеството, както и на мерките 

за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 

на труд“. Същевременно в обявлението са заложени изисквания към участниците 

да имат внедрени системи за управление по тези три аспекта от дейността, което 

може да се приеме за смесване на критерии за подбор с показатели за оценяване. 

Препоръчваме да се редактира методиката/показателя съобразно 

направените констатации. 

 

 

 

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. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“, 

предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


