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Изх. № ПК-РСР-3 

 

Дата: 05.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП 

 

СТАНОВИЩЕ  

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване 

на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 

 

Официално наименование: Община Златарица 

Вид на възложителя: 
 чл. 7, т. 1-4 ЗОП  централен  регионален 

 чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП  

Партиден номер на 

възложителя: 
00954 

Входящ № и дата на 

регистрация в деловодството 

на АОП на проектите на 

документи 

ПК-РСР-3/26.09.2015 г. 

 

Процедура 

 

Вид на процедурата: 

 Открита 

 Ограничена 

 Ускорена ограничена 

 Договаряне с обявление 

 Ускорена на договаряне с обявление 

 Състезателен диалог 

Обект на поръчката: 

 Строителство  Доставки  Услуги 

Разделяне на обособени позиции:  Да   Не  

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на предвидените 
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дейности по договор за финансиране № 

04/226/00359 от 19.12.2014 година, 

проект: „Интегриране на система за 

ранно известяване при възникване на 

горски пожари на територията на 

община Златарица“.“ 

Прогнозна стойност на поръчката в лв. 

без ДДС: 
453 369.10 

Срок за изпълнение на поръчката: 31.07.2015 г. 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 

Обществената поръчка се финансира: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от 

Оперативна програма „Развитие на 

селските райони 2007-2013 г.“ 

 Друго .................................................. 

 

 

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, 

т. 22 ЗОП 
 Да     Не  

Мотиви (когато е приложимо): 

 

Предварителният контрол обхваща проекта на решението за 

откриване 
 Да     Не  

Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от 

възложителя критерии за подбор 
 Да     Не 

Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на 

офертите 
 Да     Не 

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да     Не 

Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в 

ППЗОП ред 
 Да     Не 

Други бележки: 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Обявление 

 

Констатации 
Съответства 

със ЗОП 

Съответствие с направените от АОП 

препоръки и конкретни указания 

Обща информация 

Констатации, препоръки и/или указания:  

В поле I.1) не е посочена хипервръзка към профила на купувача на 

възложителя. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на глава II, 

раздел III ЗОП „Профил на купувача“ при обявяване на обществената поръчка 
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трябва да се посочи хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на 

купувача, съдържащ документите и информацията за конкретната поръчка 

(вж. чл. 22б, ал. 5, във връзка с чл. 22в ЗОП). 

 

 

Изискуеми депозити и гаранции  

Констатации, препоръки и/или указания: 

В т. 7 от поле  ІІІ.1.1)  е посочено, че възложителят освобождава 

гаранциите за участие на отстранените участници в срок 5 работни дни след 

изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за 

предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител. Следва да се 

има предвид, че в конкретния случай не се провежда етап на предварителен 

подбор, тъй като процедурата е „открита“ по вид. 

 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В поле ІІІ.1.4)  е указано, че в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни 

обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от 

ЗОП.  Възложителят следва да има предвид, че декларирането на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 2/второ предложение/, т. 2а/второ 

предложение/ и т. 6 ЗОП, се отнасят до поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 ЗОП. 

Предметът на настоящата процедура не е свързан с отбраната и сигурността 

на страната и горепосочените обстоятелства не следва да се прилагат. 

        В допълнение следва да се има предвид, че в чл. 47, ал. 2, т. 2 ЗОП се 

предвижда възможност за отстраняване на лице, което е лишено от правото да 

упражнява определена професия или дейност. 

В случай, че наличието на обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 2 ЗОП ще 

води до отстраняване от участие в процедурата, възложителят трябва да 

посочи професията, респ. дейността, лишаването от упражняването на която е 

пречка за участие в конкретната процедура, или обстоятелството по чл. 47, ал. 

2, т. 2 ЗОП да не бъде включено като основание за отстраняване. 

 

 

Технически възможности 

Констатации, препоръки и/или указания: 

1. В дясната част на поле ІІІ.2.3) за ключовите експерти се изисква да 

имат образователна степен за точно определена специалност без да се допуска 

приемане на еквивалентна такава. Съгласно чл. 25, ал. 5 ЗОП възложителите 

нямат право да включват в решението, обявлението или документацията 

условия или изисквания, които дават предимство или необосновано 

ограничават участието на лица в обществените поръчки. 

Препоръчваме изискването да се редактира, като се укаже, че се допуска 
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и еквивалетна на посочената в обявлението специалност. 

 2. В дясната част на поле ІІІ.2.3), т. 3 за ръководителят на монтажен екип 

се изисква специалност „Треньор по туризъм - алпинизъм“ с минимум една 

година трудов стаж в областта на информационните технологии. Изискването 

може да се приеме като ограничително. В информацията за предварителен 

контрол не са представени мотиви за определеният критерий за подбор 

съгласно изискванията на чл. 20а, ал. 1, т. 4 ЗОП. В тази връзка АОП не може 

да прецени обосноваността на това изискване. 

Препоръчваме възложителят да прецени и да обоснове необходимостта 

ръководителят на монтажен екип да има специалност „Треньор по туризъм – 

алпинизъм“ с образователна степен бакалавър или изискването да отпадне. 

3. В дясната част на поле ІІІ.2.3), т. 4 за специалист монтаж се изисква 

трудов стаж височинна работа, както и валидно удостоверение за завършен 

курс за работа на височина. Изискването не е ясно. Първо не е отбелязано 

колко опит се изисква и второ не е посочен компетентният/те орган/и, 

който/които издават удостоверение за работа на височина. 

Препоръчваме изискването да се редактира, като се има предвид, че 

опитът придобит при изпълнение на гражданските договори не е трудов стаж 

по смисъла на кодекса на труда, поради което условието за конкретен трудов 

стаж може да се разглежда като ограничително.  

Обща бележка: Възложителят следва да има предвид, че представените в 

информацията за предварителен контрол мотиви за определените критерии за 

подбор съгласно изискването на чл. 20а, ал. 1, т. 4 ЗОП са формални и 

недостатъчни. 

 

 

Административна информация 

Констатации, препоръки и/или указания: 

 В поле ІV.3.6) е отбелязано, че офертата се изготвя на всеки един от 

официалните езици на ЕС.  Съгласно чл. 56, ал. 4 ЗОП офертата се изготвя  на 

български език. 

Препоръчваме да се отбележи Официален/ни език/езици на ЕС: “BG”. 

 

 

РАЗДЕЛ VIӀ  

Допълнителна информация 

 

1. Посочените в обявлението срокове са индикативни (прогнозни) и са 

зависими от срока за изпращане на обявлението. Те ще бъдат проверени в 

последващия втори етап на контрола.   

2. Документацията за участие в процедурата, включително и образците 

към нея, трябва да бъдат изготвени в съответствие със ЗОП и при 

необходимост, в тях да намерят отражение препоръките от настоящото 

становище.  

3. Необходимо е да се осигури пълно съответствие между информацията 

в обявлението и указанията, дадени в документацията за участие. 
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Минималните изисквания и документите, с които се доказват, посочени в 

документацията, следва да съответстват на тези в обявлението. В 

документацията за участие не трябва да се поставят нови или по-високи 

минимални изисквания от посочените в обявлението.  

4. Съгласно чл. 20а, ал. 3 ЗОП, настоящото становище 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. 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


